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Lei nº 811/2008 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal adquirir 
imóvel urbano, abre um Crédito Especial no valor de 
R$ 520.000,00 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 adquirir um prédio urbano de 1.793,34 

m², com todos os seus acessórios e benfeitorias, incluindo um transformador de 300 KVA e um 

reservatório d’água de 36.000 litros, localizado na Rua João Baldo, nº 115, de propriedade da empresa 

Baldo Calçados S/A, CNPJ nº 05.120.000/0001-49, matrícula do Registro de Imóveis de Encantado 

número 3.041. 

§ 1º O valor da compra será de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) e será pago no ato 

da assinatura da escritura pública de compra e venda.  

§ 2º O Município não poderá fazer doação do referido imóvel, para nenhuma espécie de entidade 

ou sociedade empresarial.  

Art. 2º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil 

reais), na seguinte dotação orçamentária: 

03-  Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

03.01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

04.122.0003- Administração 

2.005.000- Aquisição e Manutenção de Material Permanente 

4.5.90.61.00.0000000- Aquisição de Imóveis     R$ 520.000,00 
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Art. 3º Servirá de recursos para cobertura do presente Crédito Especial, o superávit 

financeiro apurado no balanço do exercício de 2007. 

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e oito. 

 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


