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Lei nº 839/2008 
 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênio com a Sociedade Pella Bethânia 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 autorizado ao Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Sociedade 

Evangélica Pella Bethânia, de Taquari/RS, como entidade de utilidade Pública Federal, Decreto nº 

72.454 de 11/01/1973 – DOU de 13/07/1973. 

§ 1º O convênio que se refere o “caput” do artigo é o da minuta inclusa, a qual fará parte 

integrante da presente Lei, como se nela inserida estivesse. 

§ 2º O presente convênio vigorará até 30 de junho de 2009, podendo ser prorrogado de acordo 

com as partes e também podendo ser rescindido a qualquer momento por ambas as partes, com 

comunicado por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

Art. 2º O Município pagará a contra-prestação aos serviços prestados pela entidade conveniada, 

a importância de R$ 622,50 (seiscentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos) para cada criança e ou 

adolescente atendido, e devidamente encaminhado pelo Prefeito Municipal, de forma expressa. 
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Art. 3º Poderá o Município remeter à entidade conveniada até 5 (cinco) crianças e ou 

adolescentes, cabendo ao Prefeito Municipal a expedição de autorização, mediante solicitações do Poder 

Judiciário, na forma contida no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

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

07- Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social 

07.01- Divisão da Saúde 15% 

10.301.0004- Saúde 

2.026.000- Gestão da Secretaria da Saúde 

3.3.90.39.00.0000000- Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

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

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e oito. 

 
 

 
Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


