
LEI Nº 1.495, DE 13 DE ABRIL DE 2016. 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.428, de 

15 de abril de 2015, que dispõe sobre o repasse de 

valores à Sociedade Filantrópica São Roque, para 

fins de pagamento de verbas rescisórias 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. Os Artigos 1º e 2º da Lei nº 1.428, de 15 de abril de 2015, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º. Na forma prevista no inciso IV, do artigo 1º da Lei 

Municipal nº 1.297, de 28 de novembro de 2013, fica o Poder 

Executivo Municipal autorizado a repassar a Sociedade 

Filantrópica São Roque, mediante a celebração de convênio, 

recursos financeiros com a finalidade específica de pagamento 

das verbas rescisórias dos empregados que serão desligados 

da Sociedade, no valor resultante de cada rescisão contratual, 

que soma o montante de R$ 80.723,73 (oitenta mil, setecentos 

e vinte e três reais e setenta e três centavos), conforme 
solicitação e apresentação dos termos de rescisão. 
 

Art. 2º. Os recursos financeiros de que trata o artigo 

anterior, no montante de R$ 80.723,73 (oitenta mil, 

setecentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), 

ficam concedidos a título de subvenção social, na forma de 

auxílio financeiro. 

Parágrafo único. A entidade beneficiada prestará contas da 

aplicação dos recursos recebidos na forma da lei, até o 

prazo final da vigência do convênio já firmado, através de 

relatório acompanhado de cópia dos comprovantes dos 

valores despendidos." 
 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, 13 de abril de 2016. 

 

VANDERLEI ZANATTA, 

Prefeito Municipal. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

CRISTIANE CASARIL LORINI, 

Secretária Municipal de Administração. 

 


