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LEI Nº 1.498, DE 27 DE ABRIL DE 2016. 

 

Autoriza o Município reconhecer, empenhar e 

devolver recursos ao Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul; cobrar valores dos beneficiários e 

dá outras providencias. 

 

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 Município de Taquaruçu do Sul/RS, autorizado a reconhecer, empenhar 

e devolver recursos ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual da 

Fazenda, no montante original de até R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais), devidamente corrigido 

desde a sua liberação em 8 de julho de 2010 até a data da devolução. 

 

§ 1º. O valor para devolução são oriundos do Convênio nº 1820/2010, firmado com o 

Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitação, Saneamento e 

Desenvolvimento Urbano (SEHADUR), também nominada Secretaria Estadual de Habitação e 

Saneamento (SEHABS), atual Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação (SOSH), para construção 

de 30 (trinta) unidades habitacionais na zona urbana do Município, através do Programa Produção de 

Ações Habitacionais Ano 2010 - Nossas Cidades, em complementação ao Programa Minha Casa 

Minha Vida, das quais o Estado homologou 23 (vinte e três) e considerou 7 (sete) em desacordo com 

o Programa. 

§ 2º. Para fins de atualização dos valores para devolução, será utilizado o índice oficial 

utilizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul para tanto. 

 

Art. 2º. A devolução ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul será realizada em 

parcela única. 

Art. 3º. Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a cobrar dos 

beneficiários das unidades habitacionais executadas em desconformidade com projeto aprovado e 

com o Convênio acima referido, os valores que serão devolvidos ao Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, em montantes iguais para cada beneficiário. 

 

Art. 4º. A devolução dos valores pelos beneficiários ao município, poderá ser realizada 

em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, mediante a formalização de Termo de Confissão de 

Dívida e Compromisso de Pagamento, em que se contenha o valor total da dívida devidamente 

atualizado. 

§ 1º. A primeira parcela deverá ser paga no momento da formalização do 

parcelamento, ficando esta data como dia de vencimento das demais parcelas, nos respectivos meses 

subsequentes. 

§ 2º. As parcelas serão corrigidas nos termos da Lei Municipal n° 167, de 25 de julho 

de 1991 – Código Tributário do Município. 
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§ 3º. Ocorrendo o atraso de três ou mais parcelas, o parcelamento será cancelado, 

vencendo-se antecipadamente todas as demais parcelas. 

 

Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão atendidas por 

dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente, conforme segue: 

Órgão 08: Secretaria de Assistência Social e Habitação 

Unidade 03. SMASH FUMHABS 

Projeto: 1.004. Habitações  Urbanas 

Elemento: 3.3.30.93. Indenizações e Restituições. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, 27 de abril de 2016. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA, 

Prefeito Municipal. 

 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

CRISTIANE CASARIL LORINI, 

Secretária Municipal de Administração. 

 


