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Lei Nº 335/2001 
 
 
 

Autoriza o município a firmar convênio com o 
município de Muçum-RS 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 Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei; 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Município 

de Muçum-RS, através da Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, 

especificamente em dois setores básicos, sendo eles: 

a) atendimento aos Munícipes junto ao Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida 

da cidade de Muçum, igualitário aos Munícipes de Muçum, conforme a Lei Municipal de Muçum nº 

1825/2001. 

b) seleção e destinação do lixo urbano de nosso Município, junto ao aterro sanitário do 

Município de Muçum. 

Art. 2º O Município de Vespasiano Corrêa pagará a importância mensal de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) pela execução dos serviços contidos no artigo primeiro desta Lei. 

Art. 3º O Município de Muçum deverá colocar a disposição do Município de Vespasiano 

Corrêa, para a realização dos serviços conveniados, todos os funcionários que atuam nas referidas áreas 

conveniadas, para o pronto atendimento igualitário a todos os Munícipes que necessitarem dos serviços. 

§ 1º O encaminhamento dos Munícipes de Vespasiano Corrêa ao Hospital Beneficente 

Nossa Senhora Aparecida, e o seu retorno, é de responsabilidade do próprio município ou do Munícipe. 
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§ 2º Os Munícipes de Vespasiano Corrêa deverão estar devidamente cadastrados junto a 

Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, através de uma identificação individual, 

ficando sua confecção a cargo do próprio município. 

§ 3º O Município de Vespasiano Corrêa deverá entregar o lixo urbano, junto ao aterro 

sanitário do Município de Muçum em horário a ser estabelecido entre os municípios, devendo o lixo 

estar devidamente selecionado. 

Art. 4º O prazo de duração do convênio será de 6 (seis meses), podendo ser prorrogado 

por igual período. 

Art 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotação orçamentária própria da 

Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social: 13.75.428.2016 - Manutenção 

Atividades da Secretária da Saúde, e Secretaria Municipal de Obras e Viação 16.91.575.2021 - 

Manutenção dos Serviços Urbanos. 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a 

partir de 1º de Março de 2001. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e um. 

 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 
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Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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