
LEI Nº 1.486, DE 09 DE MARÇO DE 2016. 

  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

Celebrar Convênio e/ou Termo de Parceria com a 

Fundação de Desenvolvimento Educacional e 

Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo, e dá 

outras providências. 

VANDERLEI ZANATTA, Prefeito Municipal, de Taquaruçu do Sul, Estado 

do Rio Grande do Sul, em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Orgânica do 

Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio e/ou 

Termo de Parceria com a Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema 

de Crédito Cooperativo – Fundação SICREDI, Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 07.430.210/0001-69, visando desenvolver o 

Programa “A União Faz a Vida”, nas escolas da rede pública municipal. 

Art. 2º. O Convênio e/ou Termo de Parceria de que trata o artigo anterior, tem por 

objetivo principal construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, por meio 

de práticas de educação cooperativa, contribuindo para a educação integral de crianças e 

adolescentes, em âmbito nacional. 

Art. 3º. Para atender os objetivos do Convênio e/ou Termo de Parceria de que 

trata esta Lei, o Município participara do programa com recursos financeiros até o montante 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais) anuais, a contar do exercício de 2016. 

Parágrafo único – Os recursos de que trata o caput deste artigo serão repassados 

anualmente, de acordo com o cronograma de desembolso abaixo: 

a) Data 10/04, valor de R$ 6.000,00; 

b) Data 10/11, valor de R$ 6.000,00. 

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente, vinculadas a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, Atividade 2021 - Manutenção Atividades Culturais CL. 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de março de 2016. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, 9 de março de 2016. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA, 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

CRISTIANE CASARIL LORINI, 

Secretária Municipal de Administração. 


