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Lei nº 822/2008 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
acordo com o município de Doutor Ricardo, abre um 
Crédito Especial e dá outras providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo com o município de 

Doutor Ricardo, para a construção de uma pinguela, conforme projeto de engenharia aprovado pelos 

municípios. 

§ 1º A execução da obra será realizada pelo município de Vespasiano Corrêa.  

§ 2º A pinguela será construída em local adequado de acordo entre as partes, sobre o rio 

Guaporé, nas localidades de Linha Lucano Conedera pelo lado do município de Vespasiano Corrêa, e a 

Linha Barra do Zeferino pelo lado do município de Doutor Ricardo. 

Art. 2º O custo da obra será rateado entre os municípios na mesma proporção, e a parcela de 

responsabilidade do município de Doutor Ricardo será repassado ao município de Vespasiano Corrêa, 

em datas a serem estabelecidas pelas partes. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Especial no valor de R$ 

62.000,00 (sessenta e dois mil reais), na seguinte dotação orçamentária: 

05- Secretaria Municipal de Obras e Viação 

05.01- Secretaria Municipal de Obras e Viação 

26.782.0008.2012- Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 

4.4.90.51.00.0000000- Obras e Instalações      R$ 62.000,00 
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Art. 4º Servirá de recurso para cobertura do presente crédito especial, o superávit 

financeiro apurado no exercício de 2007. 

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e oito. 

 

 

 
Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 


