
Lei N° 070/97 
 
 

 
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro 
a Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul e dá outras 
providências. 

 
 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

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

seguinte Lei: 

  Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Mitra Diocesana de Santa Cruz do 

Sul, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) que se destinam a: 

  § 1º R$ 1.000.00 (um mil reais) para serem utilizados no conserto/reforma do salão 

paroquial da comunidade da linha Zambacari 1ª Secção - Capela São José. 

  § 2º R$ 1.000,00 (um mil reais) para serem utilizados no conserto/reforma do salão 

paroquial da comunidade da linha Fernando Abott - Capela São Roque. 

  § 3º R$ 500,00 (quinhentos reais) para serem utilizados nas programações da Festa de 

São João Batista (Padroeiro do Município - Lei nº 012/97), da Igreja Matriz. 

  Art. 2º A Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul, deverá prestar contas do valor recebido 

através da comprovação documental (notas fiscais e recibos de mão-de-obra) no prazo de 180 dias do 

recebimento do valor. 

  Art. 3º Em contra partida do valor recebido a Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul 

emprestará ao Município, sempre que necessário, o Salão Paroquial, na sede e das comunidades para a 

realização de eventos da Prefeitura Municipal. 

  Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária 

03.07.031.2004 - 3.2.3.3.00.00 - Auxílios a Distribuir. 



  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 seis dias do mês de maio de mil novecentos e noventa e sete. 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


