Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n2 925, de 23 de setembro de 1975.

"D denomina.ço a rua de Paverama"

NLDC FLORES DA SILVA, Prefeito Lunicipal de Taquari.

Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere o ar

tigo 29, in iso III, da Lei Orgânica do Município, que a C&rnaraIunicipa1 d cretou e eu sanciono a seguinte lei:
r igo l

-

Fica denominada de "Rua JOSÉ JANTSCII FILHO"

a rua abert pela CINTEA que, atravessando a rua "4 de Julho" d

acesso ao Lo'ro Bonito.
Artgo 22

-

Revogam-se as disposiçes
o
em contrrio.

TE DO PREFEITO LD'TICIPAL DE TAQUARI, 23 de setembro de 1975.
A

I'Tildo Flores da Silva
Prefeito Lunicipal

Regis'/eJub1jque_se:
Clemens

Pereira da Silva
Coord. da Unid. de Administraço.
:r~c-e

-

Prefeitura Municipal de Taquari.
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n2 926, de 23 de setembro de 1975.
Disp6e sobre a remuneração de vereado
res a Omara Lunicipal de Taquari, a
bre crédito especial e aponta como re
curso arrecadação a maior a se verifi
car no presente exercício."
IULDO FLORES DA SILVA, Prefeito Tjwaicipal de Taquari.
Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere o artigo
14 inciso II, da Lei 0rgnica do LTunicpio, que a Câmara. Lunicipal
decretou e eu sanciono a seSuinte lei:
Art. 19 - Os subsídios dos vereadores à C.rnara r;Tunicipal de Taquari constituem-se de uma parte fixa, no valor de Cr 700,00 e
urna parte varivel, no valor de Cr 800,00, divisível pelo nmero de
sess6es, efetivamente realizadas, previstas pelo Regimento Interno,
no decurso do mas.
§ l - Perceberá a respectiva remuneraço o vereador que
comparecer a sesso e participar dos trabalhos e das votaç6es.
§ Q - No será remunerada mais que urna(l) sesso por dia.
§ 39 - Conforme o disr,osto no art. 79, pargrafo tnico, da
Lei Complementar n 9 25, de 5 de julho de 1975, o total dos subsdios no poderá ultrapassar a C-3 1.500,00, importância correspondente
a 15% dos subsídios dos deputados estaduais do Rio Grande do Sul.
§ 42 - No serão remanerados mais que trs(3) sess6es
ex
traordinrias mensais.
Art. 2 9 - Sempre que houver alteraço nos subsídios dos de
putados estaduais, a Lesa da Câmara, em Ato Administrativo, atuali
zara os subsdios dos vereadores, observada a mesma proporço.
Art. 39 - O vereador em gozo de licença para tratamento de
sade, concedida pela Câmara em face de laudo mdico oficial, ter
assegurada a percepço da parte fixa dos subsídios.
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Pargrafo Único

O disposto neste artigo no se estende -

ao suplente, que percebera os subsídios apenas durante o exercícioefetivo da vereaço.
Art. 49 - Em caso dé viagem de vereador para fora do Municpio, em representaço da Câmara, deliberada pelo Pleario, serão
ressarcidas as despesas comprovadas, em limites estabelecidos tendo
em vista o local e a duração do afastamento.
Art. 52 - Para atender as despesas decorrentes da presente

2

lei, fica aberto o seguinte crédito especial:
00 - CâmaraMunicipal
57.000,00

rt. 6 - Servirá de recurso para cobertura do crédito a
berto pelo artigo anterior, a arrecadaço a maior a se verificar no
presente exercício.
Art. 72_ Esta lei entrar em vigor a partir de 19 de agos
to de 1975, revogadas as disposiçes em contrrio.
GABIWTE DO PREFEITO MtJITIOIPAL DE TQUARI, 26 de setembrode 1975.

I\ildo Flores da Silva
Prefeito I.anicipal

Re

icjue-5e

01

:eira da Silva

Coord. da Tjnid. de .dministraço
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Lei n9 927, de 21 de outubro de

1975

UAutoriza o Poder Executivo a alie
nar um terreno de propriedade do
Município, sito no local denomina
do "Pinheiros".
NILDO FLORES DA SILVA., Prefeito Municipal de Taquari.
Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere o a
tigo 14, inciso II, da Lei Org&nica do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l - o Poder Executivo autorizado a alienar um
terreno de propriedade da municipalidade, localizado no lugar denominado "Pinheiros", com a extenso superficial de 14.333900
com as seguintes confrontaç6es: ao norte, com a antiga etra
da que conduz a Montenegro; a leste, com terras de sucessores de Eracy Reis da Silva; ao sul, com ditas de sucessores de José
Palagi e ao Oeste, tambin com a antiga estrada qp.e conduz a Ilontenegro. O dito terreno, encontra-se devidamente registradono Cartrio do Registro Geral de Imveis deste Município no Li
vro "3-H" às fle. 19, sob n9 de ordem 6.037.
Art. 29 - O valor m:Cnimo da alienação será arbitrado -

por uma Comissão designada pelo Poder Executivo.
.Art. 39 - Revogadas as disposiç6es em contrário,

esta

lei entrará en vigor a partir da data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 21 de outu bro de 1975.
Nildo Flores da Silva
Prefeito Municipal
Re

que-Se:

Cl

ira da Silva

Coord. da Unid. de Administração

1

Piefeitura Municipal de 1a0Uri Estado do Rio Grande do Sul

Lei

11Q

928, de 11 de novembro de 1975.

Altera dispositivos da Lei n2 803 de 8 de
outubro de 1970, que instituiu o 0digo
Tributrio do Munielpio.
NILDO FLÔRES DA SILVA, Prefeito Municipal de Taquari
Faço saber que a Camara Municipal decreta e eu san
dono e promulgo aseguinte Lei:
Art. 12 - O inciso II do pargrafo &iico do artigo 11, o art.
13, o par.grqfo 32 do artigo 26, oa incisos 1 e II
•ao pargrafo 2 2 do art. 33, o inciso 1 do art.37, o
inciso 1 do art. 38, o art 45, o 11 oaputtt do art. 48,
o art, 53, o art. 56, o art. 61, o art. 66, o pargra
11 caLo 22 do art. 85, o " caput" do art. 99, o
put" do art 121, a letra c do inciso VI do art.
1439
o art.155 do Cdigo Tributrio do MunicÍpio, intitu1
do pela Lei nQ 803, de 08 de outro de 1970, pa3
sam a vigorar óom a seguinte redaço:
" Art • 11 - • • . . . .. •
Tfliøo
- •••••••,,•,,
II De acordo com o coeficiente de atualizaço monetria, decretado anualmente pelo Poder
Executivo da üniao, nos termos do art. 2, e de seu
pargrafo inico, da Lei federal n 9 6205, de 29 de
abril de 1975."
U Art. 13 * O preço do metro quadrado de construço
eera graduado em centsimos do valor regional de re
fernoia, a que se refere o art. 155 desta Lei."
11 Ar • 2 -

1
II III 2 -

1'

2
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32 - quando se.trate de preztaço de serviço sob
a forma de trabalho pessoal do prprio contribuinte,
o c].culo do inip6sto será em funço do valor regio desta
nal de referricia, a que se refere o art. 155
Lei. fl
Art. 33 12 a
§
2 1 - No caso de no haver empregado, a
2
dois ) valores regionais de referencia, a que se re
fere o apt • 155 desta Lei, para o õontribuinte ou
para cada um dos scios componentes da firma ou sociedade;
II - No caso de haver empregado ou empregaddos, a 1 ( um ) valor regional de referencia, a que
pelo
se refere o art. 155 desta Lei, multiplicado
n.mero de empregados, inala 2 ( dois ) para o contri
buinte ou para cada um dos scios componentes da f irma ou sociedade
1 "

ti

£"
A,.4• _('7

- •..•..•

au1 - Anualmente,para os contribuintes
jeitos ao Impostocuja base de calculo e o valor rei.;
gional de referência a que se refere.o art. 155 de8
ta Lei, Independente do pagamento parcelado;"
" Art. 38 1 - No caso de trabalho pessoal, em que o
contribuinte e sujeito ao imposto cuja base de cic
lo é> o valor regional de referencia, a que se refere'
o art. 155 deata Lei, no primeiro ano de atividade, ó
do
lançamento .corresponder a tantos duodcInos
do
valor fixado na Tabele, quantos forem os meses
exercício, a partir,, incltsive, daquele em que tiver
inÍcio a atividade;t'

Neleitura Municipal de laquari
Estado do Rio Grande do Sul
1rb UAP 1

rt. 45 •- A taxa, diferenciada em fundo da nature
za do documento ou do ato administrativo, que lhe
der origem, £ calculada de conformidade com as alI —
valor
quotas fixadas na Tabela anexa, com base no
155
regional de-refer&icia, a que se refere o art.
desta Lei."
"Art. 48 - A taxa calculada à base de percentagem'
sobre o valorregional de refeincia, a que se refere o art. 155 desta Lei, como segue:"
"Art. 53 — . taxa é calculada de conformidade com as
alíquotas fixadas na Tabela anexa, com base no valor
155
regional de referencia, a que se refere o art.
dsta Lei."
" jt. 56- A taxa e calculada de conformidade com as
aliquotas fixadas na Tabela anexa, com base no valor
155
regional do referncia, a que se refere o art.
desta Lei."
"Art 61 -A taxa, diferenciada em funço da natureza da ativid-ade, é.calculada de conformidade com as
a].Íquotas fixadas na Tabela anexa, com base no valor
155
regional de refer&icia, a que se refere o art.
desta Lei."
"Art. 66 - A. taxa, diferenciada em funço da natureza do ato administrativo, é# calculada de conformidade com as allquotas fixadas na Tabela anexa, com
base no valor regional do refer&icia, a que se ref ere o art. 155 desta Lei."
ttArt. 8 •12 -

2 — O proprietrio reconhecldaniente pobre, de
imvo1 &iioo, utilizado excliksivamente como sua res
dnoia, oi4o valor venal no seja superior a
50
de
(oincoenta) vezes o valor do valor regional
referencia, a que se refere o art. 155 desta Lei ,
podera pagas a tüxa em ate 20 ( vinte) prestaçes. "
IlArto 99 — A contx'ibuiço de melhoria ser la# arrecadada de uma so vez, quando inferior à metade do valor

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

regional de referencia, a que se refere o art, 155
'
desta Lei, ou, qua±ído superior a esta quantia, em
prestaçea mensals, trimestrais, semestrais ou
anuais, a juros de 12% ( doze por cento), no podendo'
o prazo para o recolhimento parcelado ser superior a
5 ( cinco) anos.
"Art,121 - Os infratorès ainda esto sujeitosa aplicaço de jenalidades graduadas segundo sua gra'&idade,
de 1 (um) a 10 ( dez) dcimos do vs2or regional de
referencia, a que se refere o art. 155 desta Lei,como
segue: 1
..........-.
"Art.143
VI
- O valor venal do prdio no seja superior
c)
a 100 ( cem) valores regionais de refergncia, a que '
se refere o art. 155 desta Lei, locais é mensais."
"Ârt. 155- Valor regional de refei'ncia, para os efei
tos desta Lei, o valr mensal coiirespondente à 19
Regio Salarial do País, constante da Tabela anxa ao
flecrito anualxnenti expedido pelo Poder Executivo da
Unio, fixando ó coeficiente anual de atua1izaç0 monetria, de acordo com o disposto no art. 22 e
em
seu pargrafo inico, da Lei Federal n2 6205,cIe 29 de
abril de 1975 9 e vigente a 31 de dezembro do ano anteriór aqiele em ue se efetuar o lançamento ou se
aplicar a nita.
Para os efeitos deste Cdigo, serã6 desprezadós as fraçes inferiores a um cruzeiro (Ci$ 1,00)
ao ser cónsiderado, comó fator de cicu1o, o valor re
gioá1 der&iciá a que se refere este artigo.
übt1üirido-se, como base ou como fator de
§ 22
c1áu10 oslrio mínimo pelo valor regional de referncia, a quê se refere o presente artigo, permanece'
'

-

• Pteleituta Municipal deTà1iuári
•

Estado do Rio Grande do Sul

... . . . . . . . ....

.Az't. 22

em. vigor as atuais tabelas classificadoras de Taxas
em suas percentagens,, Índices ou• valores.,ressalvados os casos ja previstos e especificados no texto
deste Cdigo."
- Revogadas as disposiçes em contrario, a presente
Lei entrar em vigor na data de sua publieaço.

GABINL'TE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAU/RI, ]i dó no~

u.efljro de

NILDO FLORES DA SILVA

Pz'eefto• u.cia1

publique.-se :

Coord

Jorge P. da Silv
Unid. de Adininiflt..

Freféltura Municipal de—Taquari
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tI N 2

928, de 11 de novernb:'o de 1975.
TABELAS DE INC IDNQ4
1

DO ISTO SOBRE SERVIÇOS DE QVALQ.UER WUREZ
% sobre o valor
de referncia

regional

At't. 27 j 3 2 ):
A- Trabalho Pessoal
1 - Profissionais:
— profissionais liberais com curso
superior e•os legalmente equiparados ........... 20%
- outros serviços profissionais ................. 10%
2 - Diversos:
- Agenciamento, corretagem, respre
sentaço, comiss6es e qualquer '
outro tipo de intermediaçao .................. 20%
- outros serviços no especificados .............. 10%
bruta'
% sobre a receita
B — Receita Bruta ( Arte 27 j l
Serviços dediveraesrub1icas ......................lO%
1
2 - Servios de execuço de obras civis'
ou hidru1ioas
o
•............................•........ 2%
3 - Agenciamento, corretagem, comisses ,
representaço e qualquer outro tipo'
de intermediaço ... . .............•. ............. ...2,5%
L.
qualquer tipo do pBestaço de serviços no previsto nos ni.meros anteriores desta letra e os constantes da le
tra " A ", quando prestados por
ao
c iedadea . . . . . . . . . . . . . . . . . . e • e e . • . • . • • • • • e • . . .
•
.2,5%
(

):

eee

ee

4
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% sobre o valor regional
1 1
de referência
DA TAXA DE EIENTE
l.Ateatado,declaraço,porunidade ........................2%
2 . Certido, porunidade •.............*...........•.•e......•
3 • Buscas, por ano, a].m da taza pre
vista nos itens 1 e 2 .....................................O,
• Autentioao de plantas ou documentos,
por unidade
5 . Cpias de plantas, mapas, projetos,dia
gramas e outros:
Por processo manual, por m2 ou fraço .1• • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Por processo mecanico ou eletr&i.tco,
paz' in2 ou fraQo..................................... 3%
6 • Expediço de Segundas Vias, por uxzidade
••••••.•••••,••••••. .•...•••. •••..••.... ..l,5
7 . Inscriço, averbaço e transfernoia,
por unidade ...................:............. . .. .......... 1%
8 • Requeriaiento, por unidade, na forma'
do artigo 45 . . . . . . . . . . . . . .• . . . • e .•..s . . e. .. .. . . ... • .. .. . .0,5%
marcas
9, Registro e transferncia de
e sinais
10%
l0.Permisao ou concesso, sobre o valor
efetivo ou arbitrado: Para cada parcola de c$ 1 9 000,00 oufraço ...s..e........................ 10%
ll.Gontrato, sobre o valor do contrato:
Para cada parcela de Cr$ 50,00 ou fraço _....e.e.....................................*.......... 1%
12 * prorrogaçao de prazo de contrato com
o Muniolpio, sobre o valor da prorrogaço: Para cada parcela de 05 0 , 00
ou fraço
1%
13. Vistoria ( exceto as da tabela IV, 1te
VII )
20%
460.00

II

/
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% sobre o Valor
de referencia.
BA TAXA DE AFERICXO DE PESOS E MEDIDAS III

A

regional
-.

— BalanQas:
Comuns, por vez:
Ate 20 quilos . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
de 21 a 50 quilos •.......•....e•..s•.••su.••.eø•
de 51 a 100 quilos ••.•......*..s.•.....••I..•e•••eS
de 101 a 1.000 quilos .......................•......
de mais de 1.000 quilos ............................
Autornaticas, por vez:
Ate 10 quilo8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . ..
de lia 50 quilos ••,s,........••..••,••••..••••••
de mais-de 50-quilos •.•........s...................
II• --Pesos # por vez:
Jogos de pesos, por 8 unidades oufraço...............
III - Medidas lineares, por voz:
Metro, fita metrica, trena-ou similares ,
cada urna ••e••.e••.•...e..••s••e.•**.*•Ø.•*e•.•ø•••...*
1V - Medidas de capacidade,-por vez .
jogo de medidas de 1 a 180 litros ..................
bomba de gasolina ou oleo ..........................
o) carro tanque •,••..s•••se•e.•.....••.t.e••••••.••à
d) qualquer outra medida de capacidade ................
V
— Outras medida, por vez:
- TaxS.xuetro •*•••je*•*•e••et•...•*Ø...**............Ø.

2%

3%
5%
6%

á

3%
5%
6%

á

á

2%

6%
7%
10%
10%

5%
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IV
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS
% sobre o valor. regional
de referência
1

II
III
IV

-

-

-

-

Pela fisca1izeço de:
1. Vefeulo de transporte coletivo que opere
dentro doa limites do Municpio, por vez .........
7%
2. Elevador, ou escada rolante, por vez .............
12%
Pela apreenso ou arrecadaço de bens abondo
nados no via piblica, por unldade...................
15%
Pela apreenso ou arrecadaço de materiais
15
abandonados na via p.blica, por carga .. .. ...........
Pela apreensio ou arrecadaço de animal ca
vaiar, muar, bovino, caprino, ovino, sumo,
canino, por cabeça
........_.....
5%
Pelo armazenanto, 'por dia ou fraço, era
depaito municipal:
1.Devecu1oa,porunidade.....................:...
2%
2. De animal, cavalar, muar, bovino, capriiio,
ovino, sumo, canino, por cabeça................
1%
NOTA: A cobrança da taxa no exclui a das despesas
com alim&itoçó,trataFanto ou v.iiaço
do
animal.
3. De mercadorias, materiais ou objetos de
qualquer espcie ..............:;............;..
1%
Pelo fornecimento dealinhamento ou nie1a
monto, por metro linear ............................ 01,5%
Pela vistoria e expediço de Carta de Habita
ço, nos casos de construço, roconstruçao
ou reforma:
1. De prdio de madeira ou misto:
Com rea at 50 m2 ........................
3%
Com ra do 51 a 100 m2 ...................
7%
Com rea superior a 100 m2, por metro
quadrado oufraço ........................ 0 9 0 7%
-

V

-

—

VI
VII

-

-

-

lo
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TABELA IV

(

continuaço)

2. De prdio
o
de alvenaria:
7%
Com xea at 50 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . .
].L%
Com rea de 51 a 100 ni2 ........................
o) Com rea superior a 100 1112, por ntro
quadrado ou rraço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 0 3 ].L1.%
VIII - P0102 serviços do Cemitrio Municipal:
1. Izaumaço, em sepultura rasa, por 3 anos:
20%
'í a) de adulto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .
12%
b de infante . . . . . . . . • • . . • . • • . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Inuinaço em carneiro, por 3 anos:
e....*.e.s.*.•••••..d•e••
de adulto •
..........
de in.fante .Ø.......*.•.. ...
parede):
3. Inumaço em nicho, por 3 anos
50%
eó.....
a de baixo) •
Na 1& ordem
•........e........e....*e
70%
Na 25 ordem (a do meio
•........................
60%
a de cima
Na 3.5 ordem
li., prorrogaço de prazo, por 1 ano:
10%
D.e sepultura rasa •.............•.*....**••s•e•eSø•
De carneiro ,.........•••.,,•••,•••••••••••••••
20%
30%
De nicho (parede) Ó................e....ee••.*••s•
5. Perpetuidade:
De nichos pequenos para ossos ...............e..... 150%
Desepulturarasa,porni2 ......................... 200%
00%
De carneiro, porm2 .........................•*.s•.
De nicho X parede . . . . . . . e * ... • • . . • •. . . .. .. . .. . . . . 400%
De jazigo, por m.2 ............•s.s.**e•*•e*s•s-•••• 500%
6, Exumaço:
Antes de gono ido o prazo regu1anntar
de deooL'lposiço •...•..•..•.••••...••••.••••••••••
30%
Aps vencido o prazo regu1anntar de
10%
deoomposiço •..............••••••••••••••••••••
7 .0 arro fnebre:
Remoço dentro dos limites urbanos ...............
10%
Remoço fora dos limites Vwbanos
Al.m do 4tem anterior, será cobrado
a mais:
)

...........

(

.................

(

)

)

(

)

•/1
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TABELA 1V .( continuaço)
2%
Em estrada de terra ( no revestida) ...........
8 9 Diversos:
Abertura de aepu1tura carneiro, jazigo,
mauso1u, perptuo, para nova inumaçao .........
Entrada de ossada no cemitrio ........,........
Retirada de ossada do cemiterio . ...............
Remosso de ossada no interior do
oxnitrio •...............s..............,.....
Perniissao para construçao de carneiro,
co1ocaço de inscriço e execuço de
obras de embelezamento ........,......•.••,•••••
Ea1acarnento •,•... .. .. .•.•..•••
.• •.. •....:.
Ocupaço de ossrio, por ano ...................
NOTAS:
A1m da taxa de n9 8 ( diversos), serao
cobrado, à parte, o custo da conatruo
do carneiio ou jazigo, de acordo com o
orçamento organizado pela Prefeitura.
As taxas estabelecidas para os serviços
do cemitrio, cobriro apenas os serviços de
escavaço e enchimento de sepultura, car
neiros e jazigos; os de.denioliço de baldrames, 1pides ou rnausolus e os de recons
truço, sero orçados e. cobrados a parte..
á

.

3%

10%

5%
5%
5%

5%
5%
5%
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v
DA TAXA DE LICENQA P,ARA LOCLIZAC0 OU EXERCÍCIO i
IVIDADES
% sobre o valor regional
de rerergncia
1 — De atividades, com loca1izaço fixa:
1. Alvai4 de Licença renovvel anual
mente ( Art. 60 § i ):
a) De estabelecimento õom capital re
gistrado ou arbitrado are cr$500,00 ..............
20%
• b) Idem, idem de Cr$ 501,00 até cr$ 1.000,00 .........
o) Ictem, ideni de C$ 1.001,00 at
cr$ 5.000 9 00 : ...... ..• . •• ,. . .•.• •• • • e • e •. .. •..
6o°
Idem,idem de C$ 5.001, at
Q$ 100000,00 e.. e. SI•••.•Se. ..•. I. e øe•eeeC. se...
80%
Idem, idern de cI$ 10.00L,00 at
r$ 20.000 9 00
100%
...........a
Ideia, ideia de Cr$ 20.001,00 at
Cr$ 50.000,00 •,••• ......•. . . ..... ... . ...........
200%
Ideia, ideia de c4 50.001, at
Cr$ 1000000,00 • e e... e e e e se.... e e
e.. e.. .5*
300%
li) Ideia, ideia de mais de cr$100.000,00 ............,
500%

2. Licença para funcionamente em ho

rrio especial, pordia
39 Casa Bancarias:
a) Agncia oufilie.]. •ses*ss•e..ss•.ee.......e.....
b Correspondncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e • •
Li.. Escritcrio, consuitario, ambulatcrio,
1aboratr10 e similares, por pessoaf!sica ou jurdioa
5 • Hospitais .... .•.. . e . . • .
•. ,. . . . .. . . . e e. . .
Licença para exercicio de atividades
de carter permanente, em tendas, e
taxides e barracas, localizadas em pro
)

priedde particular, por ano ...................
Outras atividades no previstas nesta
tabela, por ano
II- De a1nulante:

2%
150%
100%

10%
20%

20%
10%

Prefeitura Municipal d Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

TBLA V

(

continuaçO)

1. Pelo exercício de atividades comerciais
ou de prestaço de serviços de qualer
natureza, em carer permanente, por ano:
Sem veíou].o •.........•••••••••••,•,••••••••
Com veículo de traço manual ..................
o) Com veículo de traço anima].. ..................
d)Comveículodetraçomotor ...................
2o pelo exercÍcio de atividades comerciais
ou de prestaço de serviços de qalquer
natureza, em cax4ter eventual ou tranal
trio, por dia:
Sem veículo •..................................
Com veículo de traço manual ..................
o) Com veículos de traço animal .................
d) Com vículo de traço a motor .................
III - De atividades de carter eventual ou transt
trio em:
1. Tendas, estendes, barracas, tabuleiros
estradas e casos similares, mesas na via
pblic a:
Em estdios, logradouros e vias p.b1icas
por dia
Em mercados e cemitrios , por dia .....,........
cJ Em locais no discriminados, por dia ...........
2. Bailes piíblicos, com ou sem serviço
de copa, por vez ou loca]. ......................
3. Carreiras, por vez ou local ....................
4. Parque de diverses pblicas, por dia:
Ât 5 apax'e].hos ................................
Mais de 5 aparelhos ......,.........,...........
5,Circos,poraecçoou1ocal ....................
6. Outras diverses p&blicas no
previstas,porvezoulocal....................

5%
10%
20%

40%

0,3 %
09 5 %
1 %

3%

-

10%
10%
5%

6%
12%
10%
10%

*
1r

Preleitufa Municipal de Tauari
Estado do Rio Grande do Sul

VI
DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇ.0 DE OBR.AZ
% sobre o valor regional
de referencia
1 - Licença ou revalidaço de licença para:
1. Construço, reconstruço, reforma ou
aumento de prédio de madeira ou misto:
Com rea at
50 xn2
10%
Com 4rea de 51 a 100 m2 .................
20%
o) Com rea superior a 100 m2 0 por metroquadradooufraço...............,..
0,20%
2. Construço, reconstruço, reforma ou
aumento de prdio de alvenaria:
Com ares ate 50 xn2 .........,.........,..
15%
Com rea de 51 a 100 m2 .................
30%
o) Com ares superior a 100 xn2, por metro
quadrado oufraço .....................
0,30%
3. Loteamento ou arruamento, por terreno
resultante •••••.••......••.••..............
2%
Li.. Dexio1iço, por metro quadrado de rea
edificada aserdemolida ..........,........
0,1%
5. Construço, reconstruço ou revestiment
de passeio, por metro quadrado .............
0,05 %
6 9 Construço ou reconstruço de muro, por
metro linear
0,1%
Abertura de porto, porta ou janela para a
via publica, por unidade e por metro linear...
0,5%
Co1ocaço de andaime ou tapu.nie na via
publica, por metro linear e pelo período
de seis meses .............•................
3%
9 0 Colocaço de toldo ou cobertura movediça
na fachada do prdio, por metro linear .....
3%
- prorrogaço de prazo, por seis meses ..........
10%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeifura Municipal de Taquari
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Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Lci n

°31, de 11 de novembro de 1975.

"Autoriza o Executivo Municipal a
'firmar convnio com a Secretariade Educaço e Cultura."
NILDO FLORES DA SILVA, Prefeito Lünicipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribüiçes que me confere o ar
tigo 14, inciso II, da Lei Org.nica do ITunicpio, que a Camara Mu
nicipai aprovou ecu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 - Pica o Executivo Municipal autorizado a fir
mar convnio coma Secretaria de Educaço e Cultura do Estado do
Rio G-rande do Sul, objetivando a abertura de um poço tubular de
91 metros na U.I.E. C6nego Cordeiro, em Ta'ba, 3 Distrito deste
r.7unicpio.
Art. 2 - Pica também autorizado o Executivo Municipala receber do G-overno do Estado, através da Secretaria de Educação
e Cultura, a verba de Cr$ 12.500,00(doze mil e quinhentos cruzei ros), para a abertura do poço tubular referido no artigo anterior.
Art. 3 - Revogadas as disposiç6es em contrario,
lei entrar

esta

em vigor a Dartir da data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUMICIPAL DE TAQUARI, li de .novem-

bro dc 1975.

Ti1d 1ores da Silva
Prefeito Municipal
e(sfi,t publique-se:
Clemeii77 Jorge Pereira da Silva
000ri. a LTnid. de M.minietraçao
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Lei n g 933, de 03 de dezembro de 1975.
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PREFEITIJRft MUNICIPflL DE TAQUflRI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n 934, de 03 de dezembro de i975

•

liDa denominação a rut de Paiierama4"

Ti1do Plores da Silva, Pe±eito Lunieipal de Taauari
Paço saber, no uso das atribuiçes que me concre
arti&o 29,

InCÍS

r -r

o

da Lei 0r0Lnca do tuuc;io, que a Camarairni-

cipal decre1ou e eu sa iciono a se'ainte lei:
r t.

rica denominada de

tt?

5 de março", a que

iniciando na rua "4 de julho" da acesso . Linha Brasii, na Vila de Pa
verama, passando ao lado da sub—prefeibuaa.
Art. 2n - Tovoani—se az disposiçes em contrrio.
1BITETE DO PREPEITO OiCI?AL DE TAQLTAi, 03 de de
zembro de 1975.

Jildo lores da Salva
Rei -to IuniciDal

que—Se:
ira da Silva
000rd. da Unici. de Adninistraço.

PREFEITURII MUtUCPIL EE TAQIJIRI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 935, de 12 de abril de 1976.
o

"Autoriza o Poder Executivo a doar ao
Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, um terreno da Municipalidade."
NILDO PLORES DA SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribu.içee que me confere o artigo
IV, inciso II, da Lei Org&iica do Município, que a Câmara Munic
pai aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art,19 - o Poder Executivo autorizado a doar ao Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, um terreno do Municipio, sem be
feitorias, situado no lugar denominado "Fazenda dos Barros",

no

distrito desta cidade, com a extensão superficial de 2.500,00
o qual se divide ao Norte, Sul e Oeste com terras de propriedade de Reinaldo Zimke e, ao Leste, com ditas de Eduardo Kern. O dito
terreno esta devidamente registrado no Registro Geral de Imveis deste Município, a fiz. 31 9 do Livro 3-AM, sob n2 28.486.
Art, 2 - Fica tarnbm autorizado o Poder Executivo Nunicipai, a firmar contrato com a Secretaria de Educação e Cultura do
/1

Estado do Rio Grande do Sul, visando a construção de uma
no terreno mencionado no artigo anterior.

escola

Art. 32 - Revogadas as disposiçes em contrario, esta lei
entrara em vigor na data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE tAQUARI, 12 de abril de
1976.

Mudo Piores da Silva
Prefeito Municipal
ique-se:
O1ernensô/JgèTPerejra da Silva
Coord. da Unidade de Administraço

PREFEITWI MUIHCPfiL iE T1tWJfiHI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n9 936, de 19 de abril de 1976.

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar
contrato e a abrir Crdito Especial."

NILDO FLORES Dt SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
Art. 14, inciso II da Lei Organica do Municipio, que a Camara L•unicipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
a

•

a

Art. 12 - o Poder Executivo Municia1 autorizado a
contratar os serviços do Prof. JULIO SAENZ C.TOVAS, visando a con
fecço de um busto de bronze, com a figura do Mal. Arthur da Costa
e Silva, acompanhado de pedestal.
Art, 29 - Fica também autorizado o Poder Executivo a
abrir Crédito Especial, ate o montante de Cr 250.000,00, para aten
der as despesas decorrentes da presente lei.
Art. 39 - Revogadas as disposiç6es em contrrio esta
lei entrara em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO L7tJTICIPAL DE TAQUARI, 19 de abril
de 1976.

Nildo Piores da Silva
Prefeito Municipal
buque-se:
C1ornens[J

Pereira da Silva
Coord. da Unid. de Administraçao

4

PREFEITURA MIJIHCIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n2 937, de 23 de abril de 1976.
"Autoriza o Poder Executivo Municipai a realizar operação de crédito
com a BANRISUL FINANCEIRA SA- Cr
dito, Financiamento e Investimen tos no montante de Cr$ 165.000 1 00."
NILDO FLORES DA SILVA, Prefeito Municipal de Taquari, Esta
do do Rio G-rande do Sul.
Faço saber que, a Crnara Municipal, em cumprimento ao di
posto no art.

4,

inciso -a Lei 0rgnica do Município, aprovou e

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 12 - Pica o Poder Executivo Municipal autorizado

a

firmar com a BANRISUL FINANCEIRA S- Crédito, Financiamento e Inves
timentos, contrato referente a uma operaço de crédito até o valor
de cr$ 165.000,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS), afora ju
ros e comiss6es observadas as condiçes, clusulas e disposiç6es u
suais em contratos dessa natureza, cujo produto devera ser aplicado
exclusivamente, na aquisição de: dois(2) chaais com cabine para ca
minbo, ano de fabricaço 1976, equipado 'com carrocerias basculan tes metiicas.
Art. 22 - Pica, tamb&n, o Poder Executivo au±orizado a dar
mesma instituiço financeira mencionada no intr6ito e no art, l
desta lei, em cauço ou penhor, em garantia de pagamento da opera ço acima, as parcelas que lhe couberem no "FUNDO DE PARTICIPAÇXO DOS MUNICÍPIOS", resultantes da arrecad.aço do Imposto de Circula ço de Mercadorias, referente(s) ao(s) exercício de 1976 com a consequente retenço por parte da citada instituiço financeira desses
valores para ap1ic-1os na 1iquidaço e resgate da operação de crdito mencionada no art. 12.
Art. 32 - Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a ou torgar a citada instituiço financeira, procuração em causa pr6pria
para levantar, mensalmente, em qualquer instituição financeira ou
repartição p1blica ou privada as parcelas ou quotas do "FUNDO DE -

PREFEIIIJRA MUNICIPAL DE TAQUfiRI
,
Estado do Rio Grande do Sul

PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS", resultantes da arrecad.aço do Imposto
Sobre Círcuiaço de Mercadorias - 1CM, mencionadas no artigo ante nor.
.Prt. 49 - Pica, outrossim, o Poder Executivo autorizado a
dar em aiienaçao fiducinia em garantia, em conformidade com o disposto no art. 66 da Lei n9 4728, de 14 de julho de 1965, à BARISUL
Ffl'TANCEIRA SA- Crédito, Financiamento e Investimentos os bens adq4
nidos com o financiamento ora concedido e descrito sumariamente no
final do art. 19.
Ant. 59 - Pica igualmente autorizado o Poder Executivo a
se fazer representar por seu titular em todos os atos concernentesao ajuste e estipulação da operaço de crd.ito ora autorizada, incl
sive outorgando mandatos, assinando, todos os papéis, contratos, t
tulos e o que mais necessnio for para a boa execuçao da transaçosupra.
Lrt. 69 - Revogadas as disposiç6es em contrrio, a presen-

te Lei entrara em vigor nesta data.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 23 de abril de
1976.

NILDO FLORES DA SILVA
Prefeito Municipal
buque-se:
C1eme41ofe'Pereira da Silva
Coordb da Unid. de Administração

3

PREFEITWIL MWIIC1PL DE TQIJRI
Estado do Rio Grande do Sul

--

Lei nQ 938, de 22 de junho de 1976,
"Autoriza o Poder Executivo Municipal
a restituir ao ex-proprietrio, im
vel desapropriado, por no ter sido
utilizado para o fim previsto."
NILDO PIORES D& SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o Art. 14 9
1
inciso II da Lei Organica do Pffunicip io, qe a Camara Municipal apr2
A

A

vou e eu sanciono e promulgo a presente lei:
Art. 19 - Pica o Poder Executivo Municipal autorizado a res
tituir ao Sr. Manoel Silva, por no tr sido utilizado para o fim pre
viato(construço de uma Escola Tcnica-.Industral) o imvel que lhe
foi desapropriado em 15 de maio de 1964 9 conforme Escritura Piblica
de Desapropriaço, devidamente registrada no Cartrio do Registro C-e
ral de Imoveis desta Comarca, as fls.60, do Livro 11 3-AI", sob nQ....
21.460, com as seguintes dimens6ea e confrontaçes:
"Um terreno sem benfeitorias, contendo a extenso saperficial de oito mil setecentos e setenta e dois metros quadrados
(8.772 m2 ), com frente à Rua Dr. Osvaldo Aranha; ao Leste
com a largura de cinquenta e seis metros e vinte centmetis
(56,20 m) e medindo de frente ao fundo, na face norte, trin
ta e sete metros(37,00 m) a partir deste ponto o terreno se
alarga para oitenta mtros e vinte oentCmetros(80,20 m) de
pois de formar um angulo reto, seguindo a linha paralela
da frente, na direço Sul-Norte, numa extenego de vinte e
quatro metros(24,00 m), desse ponto a divisa se dirige nova
mente para o fundo em linha reta, numa extenso de noventae quatro metros e vinte centmetros(94 9 20 m), confrontando-se nesta face respectivamente com o terreno do 1h. Carlos
Modesto Motta Dorneles e com o prolongamento da rua Albino
Pinto; a outra linha da face Sul e reta e se confronta, nu
ma extensão de cento e vinte e sete metros e setenta centmetros(l27,70 m) com terreno de Jogo Bienert Pinto e de Ma

(4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQ1iRI
Estado do Rio Grande do Sul

noel Silva; medindo no fundo ao OESTE, setenta metros e viu
te centtmetros(70,20 m) onde entesta em terreno tambexn de
propriedade de Manoel Silva."
Art. 22 - Para a efetiva restituiçao do imvel descrito no

•
•

artigo anterior, dever o ex-proprietrio, restituir, com juros e co
reço monetria, o valor que lhe foi pago por ocasiao da desapropriaço.
Ârt. 32 - Revogadas as dïsposjçes em contrrio, esta lei en
trará em vigor, a partir da data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MtJNIOIPAL DE 2LQUARI 9 22 de junho de
1976.

-

Nildo Flores da Silva
Prefeito Municipal

e //ubli que-se:
Clemensô/ prge Pereira da Silva
Coord, da Unid. de Ldministraço.

«Da denominaço a logradouros da
cidade "
NILDO PLORES DA SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 29, inciso III, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 - Ficam denominados diversos logradouros da
cidade, na forma abaixo relacionada:
Vila "Lo Alvim Palier", ex-prefeito municipal - a
antiga "Vila do Toco";
Rua "Prcfessora Lucinda dos Santos Capelo" - a tra
vessa na 151;
da
Rua "Manoel Clariniundo da Conceiço", fundador
Banda Municipal "Santa CecCiia" - a travessa nQ 149;
Rua "Doralino D'Oliveira Reis", lider político - a
travessa n2 148;
Rua "Pedro Kerating Renner't, ex-conselheiro municipal
de 1929 a 1933 - a travessa nQ 147;
Rua"Professora Carolina de Farias Alvim" - a rua nQ
146.
Rua "Osvaldo Michel", lider comunitrio-a rua n2 150
Art. 29 - Revogam-se as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREPEITO Iv)UNICIPAL DE TAQUARI, 22 de ju
nho de 1976.
Nildo Flores da Silva
Prefeito Municipal

Regi

se:

Clern
Coor

da Silva
nistraço

.11

"atcra a Lei n§ 99, do U,'i/13,
concedo auento a,02 funoton&ioo.•
*nunioipaic o ôA outrae provS.n
ctco."
flILDO PLORES DA SXLVA, Profoito rrn•cipmi de aquari*
ço caber, em awtpz'imonto ao dtopooto no erlbiao 29 mci
co X da Lei Org&ica do t*tm£efpío f que a (nr12a tUniciptX docrotøu
e ou canotono a neuinto Lei:
concedido um aurnonto do 15 coo fuoiorion do
quadro pormonento ativoo, inativeo o ponolontota01
20 - t conoodido um aumonto de 20 coo ftrncionkioo do
quadro em. oztinço.;
Art. 3ft
concedido coo moionrioo inativoo o do niaio-.
tkio a porcopçao da dttorcu» outro oo pro'ontoo ou vonc&riontoo e
O oo$o mALo regional, atualmcato em vigor, a ttuio dc abono
pro%riorio;
Art, 4
flovogaden ao diopooio em contz4io octa lei e,
tretgorapcirt.rdoOidojunhodol976,
GANETE DO PRPEXTO ?iUfliCfl'A.L DE TAQtIAflZ, 22 do junio dc

1976.
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Lei

x12

941, de 09 de agosto do 1976.
"Altera o artigo 98, o "caput" e o
§ 32 do artigo 109 do Decreto 157
do 11.08.52 e o artigo 32 9 "caput"
da Lei 891 de 28.11.73,"

NILDO PLORES DA SILVA, Profeito Lunícipal de Taquari,
Paço sabor, no uso das atribuiçoe quo me confere o
Àrt. 14, inciso II, da Lei 0rgnioa do runidpio, que a C&rnaratunicipal aprovou e eu oanoiono a seguinte Lei:
Art. 1 - O cLrtigo 9, o "caput" o o § 32 do artigo 109 do Decreto-Lei n2 157 do 11.08.52, passam a ter a seguinteredaçaoi
"Art. 98 - O direito aos avanços sort{ condicionado ao
preenchimento de requisitos do assiduidade o exaço no cumpri monto doe devores, na forma que a lei ostabelecer, ressalvadosos casos em que tais requisitos no ptidorem ser preenchidos emvirtude do estar o funcionrfrio enquadrado num dos incisos do
art. 162 do presente Decreto-Lei."
"Art. 109 - Os funcionrioe pb1icoe civis do fTunic pio receberão a gratificaçao adicional do 15 e 25 sobre o ven
cimento, a partir da data em que completarem, respoctivamente ,
15 e 25 anos do efetivo serviço publico, contados na forma deo
te Estatuto, tenham ou ngo requerido o pagamento de tais vanta-.
gene"
§ 3Q - Cortiputar-.oe-, tambein, integralmente, o tempo
do serviço prestado zrns Porças irrriadao, respeitado por6m o di
roito daqueles funeionrioo que na concosoo da gratificaçao de
15 tiveram tal tempo contado em dobro, bom corno o tempo de ser
viço prootado a8 organizaços autrquicaa do Ltinidpio e a.o em
prosas o instituiç6es cujo patrim6nio tenha sido ou venha ser
transferido ao I2unicCpio, ou tralisforido para a Uniao e arren dado ao rnunicCpio, desde que a dita transfcrncia tenha encon trado o funcionifrio em exorcoio."

/

Ârt. 20 ~ O "oaput" do nrt. 39 da Lei 891 do 28.11.73 9
psoa a ter a oouinto rodaço:
"Art, 39 - Sorao concodidao aratificaçUo copocisio do
5(cineo por conto) por triênio do ofotivo oex'viço, aervindo de
brno para em contajoo oo crit6rioo adotadon polo Inatituto Na
cional da Provid6noia Sooial( ITfl'S) para a ooncooeo do benoÍ' oioo, ao p000ni do Serviço do Obrao da Prefeitura, contratadopolo reGino da CLT, nt'S o m4ximo do 10(dez) trianioo."
Art. 39 ~ Rovondac no dioponiçoc em eontrfrio, eta
lei entra em visor a partir do 10 do janeiro do 1976.
GABflET1 DO PEPEITO tmICfl'AL DD TAQtJAflI, 09 do ao
to do 1976.

,1
Nildo Ploron da Silva
44

Prefeito unioipn3.

uc-oo:
Pereira da Silva
Coord. da Unid. do Admniniotraçao.

"Di denomiiiaço a rua na Vila de Pave
rama"

NILDO FLORES DA SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 29, inciso III, da Lei organica do Município, que a C.
mara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l - Pica denominada de "Rua Joo Frederico Feyh"
a travessa n2 211, que passa aos fundos da Igreja Oat6lica "N.
S. do Ros&io " , na Vila de Paverama.
Art. 22 - Revogam-se as disposiç6es em contrrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de agosto de 1976.

Nild.o Flores da Silva
Prefeito Municipal

R egi s

7/4bi1Qee:

ClemensWié Pereira da Silva
000rd. &a'Unid. de Administraço

tCoflcede anistia fiscal".

NIIO FLORES DA SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere o ar
tigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Camara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 - Pica concedida anistia fiscal, com dispensade multa, juros de mora e correção monetria, a todos os tributos em atraso ate a data da pu.blicaço da presente lei, que
forem recolhidos aos cofres municipais at o dia 31 de dezembro do corrente ano.
Art. 2 2 - Revogadas as disposiçes em contrrio, esta
lei entra em vigor a partir da data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 22 de setem
bro de 1976.

Nildo Flores da Silva
Prefeito Municipal

RegistrO blique-se:
Sérgio

ea

ê. Silva

Pelo Serviço de Adrninistraço

PREFEITURA MUNICIPAL BE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei ng 945, de 21 de outubro de 1976
"Altera o ítem 1 da Tabela V da Lei n
803 de 08.10.70."

NILDO FLORES DA SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Paço saber, no uso das atribuiçes que me confere a
Lei 0rgnica do Município, qu.e a camara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1 - Pica alterado o item 1, sub-item 1 letras
"a a f", da Tabela V, da lei 803 de 08.10.709
Art. 2 - Revogam-se as disposiç6es em contrário, entrando em vigor a partir de 1 9 de janeiro de 19779
GABINETE DO PREFEITO IJtINICIPAL DE TAQUARI, 21 de outu.bro de 1976.

Nildo Flores da Silva
Prefeito ijunicipal

Registre-se e publique-se:

SérgioOer aaa Silva
Resp. pela Unid. de Administraço

PREFEIIURIL MWIICIPILL DE TRQWIRI
Estado do Rio Grande do Sul

-vTAXA DE LICEiÇA PÁRIi. LOWLIZAÇ2iO OU EECCIO DE ATIVIDADES
% sobre o valor regional de
referência.
1 - De atividades,com localização fixa :
1. A1var de Licença renovve1 anualmente (Art. 60 § i) :
De estabelecimento com capital çegistraãb
ôuarbitradoatCr$ 10.000,00................. 20%

2:
3.
a)
b)
44

Idem,idem de Cr$ 10.001,00 até Cr
50.000,00 ...
Idem,idem de Cr$ 50.001,00 at6 Qr$ 100.000,00 ...
Id.em,idem de Cr$ 100.001,00 at6 r$ 200.000 9 00 ...
Idem,idera de Cr$ 200.001,00 até Cr$ 500.000,00 ...
Idem,idem de mais de Cr$ 500.000,00 ..............
Licença para funcionamento em horário
................,.......
especial,por dia
Casas Bancárias
Agência ou filial . ........ .. . . ... . . ... . ... .. •....
Oorrespondnca.a . •.. • •.. •. •.. •. •. •. •... ... .. ... ...
Escrit6rio , consult6rio , ambulat6rio,
laborat6rio e similares,por pessoa
física ou jurídica ..............................
Hospitais • •... •••.. .. . .. ........•. •.. • •..... . . ..e
Licença para exercício de atividades de caráter
permanente,em tendas,estandes e barracas,1oca1
zadas em Dropriedade particular,por ano ..........

Outras atividades no previstas nesta ±abela,por
a no
•..
II - De ambulantes

50
100
200
300
500

%
%
%
%
%

2 %
150 %
100 %

10 %
20 %

20 %

7

'o

%

1. Pelo exercício de atividades comerciais ou de
prestação de serviços de qualquer natureza, em
caráter permanente,por ano
Sem veículo •
Com veículo de
) Com veículo de
d) Com veículo de
2 Pelo exercício

...............•............•.•,•*

traçao manual .....................
traçao anamal .....................
traçao motor ......................
de atividades comerciais ou de

prestação de serviços de qualquer natureza,em
caráter eventual ou transit6rio,00r dia

5 %
10 %
20 %
40 %

TABELA V (Continuaç.o)
a) Seni veículo ...

.

. •... •. ...

b) Com veículo de traçao manual

0,3 %
0,5 %

c) Com veículo de traçao animal

1%

d) Com veículo de tracao a motor ............. .....

3%

III_ .D atividades de caráter eventual ou transit6rio em :
1. Tendas,estandes,barracas,tabulejros,estrados e casos si.rnilares,mesas na via pi5blica
Em esttdios,loadouros e vias pi.blicas,por dia

Em mercados e cemitrios,por dia
e) Em locais nao discriminados,por dia

•1'

4%
10 %

2; Bailes pi5blicos,com ou sem serviço de copa,por vez
ou_ local .........• ••• •• •••••• •• .........
: Carreiras,por vez ou local . ..........

-1
..L.0 /0

5%

4. Parque de divers6es pdblicas,por dia ............:
At

5 aparemos . .. ... ..•

.......... ..

£'sais de 5 a -oarelhos . .........• •.•. .. ... . .......
5 ,Circos,00rsecçaooulocal.......................

6%
12%
10%

6, Outras diversoes piblicas nao previstas,
p or vez ou local •. ...... ••. . ........ ..... •,.•.

10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n2 946, de 21 de outubro de 1976.
"Extingue a Taxa de Oonservaçao de
Estradas."
-11

NILDO FLORES DA. SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribu.iç6os que me confere a Lei Organica do Munia pio, que a C&nara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 19 - Fica extinta a Taxa de Conservaço de Estradas, constánte da Leï nR 803 de 08.10.76, 0aptu10 VII, Seco 1;
artigos n2 68 e 69; Seçp. II: artigos n2 70, 71 e 72 Seç.ao III:
artigos nQ 73,
1

Art. 22 - Esta lei entrara em vigor a partir de lQ de
outubro de 1976, revogadas as disposiç6es em contrario,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQTJARI7 21 de outu.bro de 1976.

Nildo Flores da Silva
Prefeito Municipal

Registre

Mque—se:

Srgio
ilva
Pela Unidade de Administraçao

PREFEITURA MUflICIPAL JE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n2 947,d.e 26 de outubro de 1976
"Autoriza o Executivo Municipal a fi
'ar Convnio com a Secretaria de Edu
oaço e Cultura para reforma, recupe
raço, obras e/ou, serviços em Unidades Escolares para ensino do lQGrau."
NILDO PLORES Dá SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Paço saber, 'no us dás atribu.iç6es que me confere o ar.
tigo 14, inciso II, da Lei 0rgniea do Município, que •a O&nara
Municipal aprovou e eu sanciona a seguinte lei:
Art. 19 - o Poder Executivo Municipal autorizado a as
amar con-nio com a Secretaria de Eduoaço e Cultura, objetivan.do as obras de ampiiaçao do prdio do Gin4sio Estadual "Pereira Coruja", situado na rua Othelo Rosa, nesta cidade.
Art. 2 - Fica tarnbm autorizado o Executivo Municipal a
receber dá referida Secretaria, a importância de cr$ 360.000,00 (
trezentos e sessenta mil cruzeiros) para as obras mencionadas no
artigo anterior, bem como verbas suplementares, que por ventura venham a ser destinadas para a concluso das mesmas, as quais s
rao executadas pela Prefeitura Municipal, por administração direta ou por contrato, com empresa especializada, observado a, o
disposto no Decreto-Lei nQ 200.
Art. 3 - Revogadas as disposiç6es em contrrio, esta lei entrara em vigor a partir da data de sua publicaço.
GABIIÇETE DO PREPEITO MUNICIPAL DE TAQUABI, 26 de outubro
de 1976.
Nildo Flores da Silva
Prefeito Municipal
Silva
Se'rgio
Resp. pela Unidade de Ad.ministraço

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeifuro Municipai de Taquan

Lei ng 948, de 26 de outubro de 1976.
"Autoriza o Poder Executivo a doar
ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul um terreno da Municipalidade."
NILDO FLORES DA SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere o artigo
IV, inciso II da Lei Orgânica do Mwiicpio, que a Câmara Munici pai aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1

o Poder Executivo autorizado a doar ao Governo-

do Estado do Rio Grande do Su].., um terreno do município, com ben
feitorias, situado nesta cidade, na avenida Otheio Rosa, com a
extenego superficial de 1.836,00 m 2 , com as seguintes confronta ç6es: frente, ao norte, com a largura de 36,00 m., com a Avenida
Othelo Rosa; fundos, ao sul, com igual largura, com a rua David
Canabarro, dividindo-se ao leste, com o comprimento de 51,00 m. ,
com im6vei de propriedade da Prefeitura Municipal; e, ao Oeste ,
com igual comprimento, com im6vel pertencente ao Governo do Estado.
Pargrafo thico - O terreno em referência se destina

à

am -

p1iaço do prédio do Ginásio Estadual "Pereira Coruja".
Art, 2Q - Revogadas as disposiçes em contrário, esta lei
entrará em vigor, a partir da data de sua pu.b1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 26 de outubro de
1976.

Nildo Flores da Silva
Prefeito Municipal
RegistreM
e
ique-se:
Sérgio Pereira da Silva
Pela Unidade de Administraço.

n

EREFETURa MIJICIPAL UE TflQLJRI
Estado do Rio Grande d'o Sal

Lei a 948, dc 26 de oututo do 1976
utoriza o Poder

iiz:eutFU'o

a doar ao

Sul um tarro da nictpaliado.
flILDO ?WRIM DA SILVA I?rcfe1toicipa1 do ctri.
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PHEFEITIJRA MUNICIPIL DE TflQUAHI
Estado do Rio Grande do Sul

;•

a-,

Lei n2 949, de 29 de novembro de 1976.
a'

"Autoriza o Executivo Municipal a fir
mar convnio com a Secretaria do In
tenor, Desenvolvimento Regional e
Obras Piblicas(SDO), para recupera —
ço do G.E. Baro de Antonina."
NIIÍDO FLORES DA SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Paço saber, no uso das atnibuiç6es que me confere o artigo
14, inciso II, da Lei Orgânica do MunicCpio, que a camara Municipalaprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 — o Poder Executivo Municipal autorizado a assinar convnio com a Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional
e Obras Pb1icas(SDO), para recu.peraço da cobertura do G.E. Baro
de Antonina no valor de Cr$ 58.867 1 40(Oinquenta e oito mil, oitocen —
tos e sessenta e sete cruzeiros e quarenta centavos).
Art. 22 — Fica tamb&n o Executivo Municipal autorizado a
receber da referida Secretaria, a importância de r$ 58.867,40( cm
quexita e oito mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros e quarenta
centavos) para as obras mencionadas no artigo anterior.
a

;

Ant. 32 — Revogadas as disposiçes em contrario, esta lei
entrara em vigor a partir da data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 29 de novembro-

de 1976.
Nildo Flores da Silva
Prefeito Municipal
que-se:
Pereira da Silva
Ooordt d!Á Unid. de Administração.

ESTADO DO P,10 GRANDE DO SUL
Prefeitura Muncoa 1 de Taquari

Lei n9 950, de 30 de novembro de 19769
tIj)

denominaço a rua na Vila de
Paverama."

NILDO FLORES D& SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
.ço saber, no uso das atribuiçes que me confere o arti
go 14 1 inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara M
nicipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 - Pica denominada de "Rua da Paztt a travessa n2
1

205 ao lado do Cemiterio Catolico, na Vila de Paverama.
Art. 22 - Revogam-se as disposiç6es em contrrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUÂRI, 30 de novem bro de 1976.

Nild.o Flores da Silva
Prefeito Municipal

C1ernens'/ J/y' Pereira da Silva
Coord, á.aVUnid, de Administraço,

/
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PMF(ITWIfl MIJNICIPflL DE TIIQUARE
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 952, de 30 de novembro de 1976.
"Autoriza o Poder Executivo a doar ter
'renos no Cemitrio Municipal."

NILDO FLORES DP. SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Paço saber, no uso das atribuiç6es que me confere o
tigo 14, inciso II, da Lei Orgriica do Municpio, que a C.mara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doai' a
famClia de Odilo Jesus de Souza, o terreno n2 487 da Quadra 1/ '
II, situado na parte nova do Cemit.rio Municipal e fam{lia do
extinto Dr. Jogo Candido Maia Pilho, o terreno s/n9, situado na
parte velha do Oemit.rio Municipal, locais onde repousam seus
restos mortais.
Art. 2 - Revogadas as disposiçes em contrario, esta
lei entrará em vigor a partir da data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQU.ARI, 30 de nõvem
bro de 1976.
Nildo Flores da Silva
Prefeito Municipal

Regis
Clemens6j
Coord. da

ue—se:
e Pereira da Silva
.. de Administraço

PRUEITLJRA MUNICIPi%L DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

)

Lei ng 953, de 30 de novembro de 1976.

"Autoriza o Poder Executivo a doar terre
nos no 0emitrio Municipal."

NILDO FLORES DD SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçea que me confere o
artigo 14 9 inciso II, da Lei Organica do Munic.pio, que a C.mara

Municipal aprovou eeu sanciono a seguinte lei:
Art. 12
Pica o Poder Executivo autorizado a doar
-

fam1ia HAUSSER PEREIRA, os terrenos de nas. 9, 9A e 9B, na parte nova do Cemitrio Múnicipal.
Art. 2

-

Revogadas as disposiçes em contrrio, esta

lei entrara em vigor a partir da data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de novom
bro de 1976.

Mudo F1oresda Silva
Prefeito Municipal

ue-se:

Clemens ~-7,Wdé Pereira da Silva
Coord. /da Unid. de Adrninistraço

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 954, de 30 de novembro de 1976.
"Cria e extingue cargos na secretaria
da Omara Municipal e da outras pr
vid&nc ias."
NII0 FLORES DA. SILVA, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo
inciso
II, da Lei organica do MunicCpio, que a Omara Municipal
14 1
decretou o eu sanciono a seguinte lei: Art. 1Q - Ficam criados, na Secretaria da Câmara Municipal
os seguintes cargos em comissão e funç6es gratificadas:
1 Diretor da Secretaria, CC 6
2 Assistentes Técnicos, CO 5 - FG 5
1 Auxiliar de Bancadas - CC 2
19 - Picam assegurados, ao cargo de Diretor da Secreta ria, os direitos, garantias e atribuiçes constantes do art. 133 ,
da Reaolu.çao n2 758 de 18 de dezembro de 1968, bem como as da lei
nQ 514, de 7 de fevereiro de 1961.
§ 29 - sao exigidos, doa titulares dos cargos de "Assisten
te Tcnico", diretamente subordinados ao Diretor da Secretaria, o
exercício, por mais quatro anos, da Presidência da Câmara Municipal
ou das mais altas funç6es de assessoramento da Prefeitura Municipal.
32 - Os titulares dos cargos de Assistente Tcnico,aero
de nomeaçao e exoneraço do Presidente da C&nara, mediante solicita
ço do Diretor da Secretaria.
§ 42 - A nomeaço do titular do cargo de "Auxiliar de Ban
cadas" £ de competência do Presidente da Câmara e sua exoneração de
penderae dindicaçao do Diretor da Secretaria ou de manifeetaçao ex
pressa de ambas as bancadas.
&rt. 22 - Pica extinto o cargo de "Assessor Legislativo ,
CO 6.
Art. 32 - As despesas decorrentes da presente lei correro
a conta de d.otaço orçamentria correspondente.
.Art. 42 - Esta lei entrara em vigor, na data de sua publicaço, revogadas as disposiç6es em contrrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de novembrode 1976.

4

Nildo Flores da Silva
Prefeito Municipal

se:
Olexnens'
u ' eira da Silva
Coord. taj/tTnid. de Âdministraço

—224-

Lei nQ 955 9 de 30 de novembro de 1976.
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Estado do Rio Grande do Sul

1

Lei n2 956, de 14 de março de 1977
"Concede anistia fisca1t.

CEISO LUIZ MRTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Paço saber, rio uso das atribuiç6es que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Crnara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 - Pica concedida anistia fiscal, com dispensa de multa, juros de mora e correção nonetxia, a todos os tri
butos em atraso, que forem recolhidos aos cofres municipais at
o dia 30 de junho do corrente ano.
Art. 22 - Revogadas as disposiçes em contrario, es
ia lei entra em vigor a partir da data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO ivUNICIPAL :DE TAQUARI, 14 de ma
ço de 1977.

(

CIo Luiz Martins
Prefeito 1Tunicipa1

rio e publio e-se:
Regist+
IV

e Coutixïho
Jogo
Coord..nid,de Administraço

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n 2 957, de 14 de março de 19774
"Autoriza o Poder Executivo Luriiciai a
'realizar operaçao de crédito com a
RIStJL PITATCE1RÂ S.A. - Crédito, Pinan
ciamento e Investimentos no montante de CrQ^3.300.000,00."
efeito Municipal de Taquari, Esta

CEI0 LUIZ MARTIZ,

do do Rio Grande do Sul.
Paço saber que, a Cmara 1Iunicipal, em cuuprimento ao
disposto no a.rt. 14, inciso 1± da Lei Oriiiea do Lünicpio, apre .
vou, e eu sanciono a seguinte lei:
pica o Podei- Ecutivo Municí'oai autorizado a
.t i
firmar com a BkflIZUL FIÃTCEiA S.A. - Crdito, Financiamento e
Investimentos, contrato referente a sua operaço de crédito ate o
valor de Cr 3.00O.00O,OO(TRS flILIIES DE CRUZEIROS), afora juros
e comissoes ohservada as conuiçoes, clausui,as e a.1sposçoes usu•

•

ais em contratos dessa natureza, cujo produto dever ser aplicado
exclusivamente, na aquisiçao de um(i) carregador montado soe
pneus com traço nas quatro rodas e duas(2) motoniveladoras.
Ait. 2 - Pica, tambm, o Poder Executivo autorizado a
dar & mesma instituiço fiwiceira mencionada no intrito e no
art. IQ desta lei, em cauço ou penhor, em garantia de pagamentoda operaço acima, as parcelas que lhe couberem no "PLTITDO DE PARTiOiPAÇO DOST1fl»TICfPICS, resultantes da arrecadaço do impostode Circu.iaçao de ercadorias, referentes aos exercícios de 1977 /

1978 e 1979 com a consequente retenção por oarte da oitada instituiço desses valores para ap1ic-los na iiauidaço e resgate da
operaço de crédito mencionada no art. l.
Ârt. 3 - Pica, ainda, o Poder 2xecutIlivo autorizado a
•

•

1

•

-

*

•

-

outorgar a ciada inst:t.uçao financeira, procuraçao em causa pro
pria :oara ievaa-tar, mensalmente, em qualquer instituição financei
ra ou re1JaIico ptb1ica ou t.>rivada as parcelas ou quotas do "PUN
DO DE PAnTICIPAÇO DOS MuiTIofrIos", resultantes da arrecadaço do
Imposto Sobre Circulaço de L7ercaoriae - IaM, mencionadas no ar
tigo anterior.

PRFEITIIRI1 MUNICIPIIL DE TILQIJMI
Estado do Rio Grande do Sul

Arb. 42 - Fica, outrossim, o Poder Execubivo autorizado
01

a dar em aiienaço flduciria em araritia, em conformidade com o
disposto no art. 66 da lei n2 4728, de 14 de julho de 1965,
BA:iSUL FITïCEIRA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
os bens adquiridos com o financiamento ora concedido e descrito swnariaxaente no final do art. 12.
Art. 5 - Pica iva1mente autorizado o Poder Executivo,
a se fazer representar por seu titular em todos os atos concernen
tes ao ajuste e estipulaço de crédito ora autorizada, inclusive,
outorgsrido mandatos, assinando,
todosttuos papéis, contratos,
s
t
los e o que mais necesarlo ïor para a Loa execaçao uauransaça osuara.
-

-

ArL. G - Revogadas as disLosiç3es em eontrrio, a presente lei entrara em visor nesta data.
GABINETE DC PREFEITO LiTIOIPAL DE TAQUARI, 14 de março
de 1977.

Celo Luiz iJartins
Prefeito Municipal

Coo4
#aUnid. de Ad11LLnisti-aço

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n2 958, de 21 de março de 1977.

ttAu.1Gori za o Poder Executivo a doar
terreno no Cemitério Municipal."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taqua
ri.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confe
re o artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que
a Civara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
P.rt. l - Pica o Poder Executivo autorizado a
doar

à

família de JUVEDINO PEREIRA DOS REIS, o terreno nQ24 A

da Fila "B", situado na parte velha do Cemitério Municipal,lo
cal onde repousam seus restos mortais.
Pargraf o tnico - A presente doação

é

sem encar

gos a família do donat.rio, em prazo perpétuo de uso aos des
cendentes de 1 9 grau, nos termos do art. 49, 1, a.
kt. 2 - Revogadas as disposiçes em contr&rio
esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicaçao.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 21 de março de 1977.

so Luiz Martins
Prefeito Municipal
Registre-se epub1 que-se:
Joao O

/t/1IfPfl

tinho
de Quad os
Coord.da Unid.d.e A ínistração

í
PREFEITURA MWIICIPAL DE TILQUAR2
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 959, de 10 de junho de 1977

Autoriza o Poder Executivo a alie
nar mediante concorrancia pública
motores inservíveis e outros mate
riais considerados sucata."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere
o artigo 14, inciso II, da Lei Organica do Município, que a Cinara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
.Art. 1 2

o Poder Executivo autorizado a alienar

mediante concorrncia publica, oito(8) motores inservíveis

com

147 Hp., a gasolina, marca chevrolet e outros materiais considerados sucatas.
§ 1nico - Os bens a serem alienados, sero avaliados por uma comissao esp cial, que fixara o preço mínimo.
Art. 2 - Esta lei entrar. em vigor na data de sua
pub1icaço, revogadas as disposiç6es em contra'irio.
G.AEII'IETE DO PREFEITO MuIn:CIPAL DE TAQUARI,
junho de 1977.

EClso Luiz Martins
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:

. SI
E-M

-

Joa ar os e adros Coutinho
Coor .da Unid.de Adniinistraçao

*

10

de

PREFIIIIRfl MW1CPÍLL DE ïaqijai

4j

Estado do Rio Grande do Sul

Lei n9 960, de 10 de junho de 1977.

"Autoriza o fechamento de duas
ruas e abertura de uma tercei
ra, mediante permuta das respectivas áreas."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei 0r9nica do Município, que a Camara Municipal decretou e eu sanciõno a seguinte lei:
fe
Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a
a
char a rua Joo Canabarro Cunha, em toda a sua extenso, e
rua Leopoldo Jacob Arnt, no trecho compreendido entre a rua supracitada e sua divisa com terreno da Fecotrigo, mediante permu
ta.
Art. 29 - Fica o Poder Executivo autorizado a perrnu
tar a área constante das ruas cujo fechamento é autorizado pelo
art. 19, com faixa de 12,00 m de largura que vai da rua Ant6nio
Porfírio da Costa at a rua Leopoldo Jacob Arnt e pela área j
demarcada para abertura da Perimetral.
Art. 39 - Revogadas as disposiçes em contrário, es
ta lei entrará em vigor a partir da data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TPIQUARI, 10 de ju
nho de 1977.

Luiz Martins
e
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
s de iia os Cutinho
oo
Goord. da Unid. de Administraço

Qfr
p

oÇ
Lci nQ 961, de 13 de junho de 1977.
"Cria car.o.e de rovimito em coiiaso, reVoa t

t,.i n

954, de 30.11,76 e d outras provid&-

aias".

.....L...J

.rosidcnte

unicip1 do Taquari

aabr, rio uso d-. 5triiuic3cs qu_ ne confere o nrti;o 37,
22 d ei rnicz do hunicpio, que a
ici2a1 decretou e eu prj
ara
u1p a aeuintc lei:
/
, rt. P - .o criados os seuintcs csros, de rovi.erito en
.iara unicipa1:
s&o e :3 corresondctes 'un6e ratificadas, n
1 ssesor i,eis1ativo - C 6 ou 'G 6
- CU 6 oa iG 6
1 Issessor Contbil
)ar
.TaíO nico - :. esa da, £ara fixarTj,, or cortaria, •.iitro E.O

aLI

do 3J dias a 'ir de, data da publicaço desta 1i, i.s a'tribuiçes correspon
dctes a cada um dos car.,os constantes arti..;o, os sorviços, bex coxso o
rol dc rotinas dos res:ocivos serviços.
!residitc d:
podei desinar qualquer dos tirL 2 tulrs dos cL,ros orladoS oe!o artio 1?, pra rostarci asscssoraeito as
oacadaa, mcdiw,te 1iciao dos respectivos 1dercs, cuw

reiuÍz de suas

. onc ieinistrativcs.
rt. 3 2
duesa decorrcto d.. rescite lei correra t conta da
duto orç wiaitxia • •ro.ria.
rt. 41
.., s-ta lei ezitrara
vi.pr na data de sua pub1ioaço, re
voadas e disposiçes n con -tr,rio, espccialrte a Lei ri 954, de 30 do no
ve.bro de 1976.
-

tl:_CI. ..4
jwülo de 19770

.istrz-se e publi.u-ce:

1LNIP'J4 IL TURI, 13 de -

PREFEITURII MUNCPIIL DE TILQUIIRI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 962, de 06 de julho de 1977.

"Autoriza abertura de crdito suple
mentar, cancela e reduz dotaço or
çamdntria."
em
JOSÉ BONIFCIO CARDOSO FREGAPANI, Vice-Prefeito,
exerctcio no cargo de Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o ar
tigo 14, inciso II da Lei 0rgnica do MunicÍpio, que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 - Fica aberto um crdito suplementar de ï$.....
2.846.500,00(DOIS MILHES, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUI NHENTOS CRUZEIROS) para atender as seguintes despesas:
01.01 - Câmara Municipal
37.000 9 00
3.1.1.1-02.00 - Despesas Variaveis
B
8.000 9 00
3.1.2.0
- Material de Consumo
3.1.3.1
- Remuneraço de Serviços Pessoais
1.500 9 00
li,$
3.1.3.2

- Outros Serviços de Terceiros

Cr$

02.01 - GABINETE DO PREFEITO
3.1.1.1-01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.4.0
- Encargos Diversos

10.000 9 00
117.000 9 00
40.000,00

03.01 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇ0
3.1.1.1-01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
B
3.1.4.0
- Encargos Diversos

63.000,00
10.000 9 00

04.01 - UNIDADE DE FINANÇAS
3.1.1.1-01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
210.000 9 00
Í$
05.01 - UNIDADE DE EDUCAÇ0 E CULTURA
3.1.1.1-01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
18.000 9 00
B
3.1.1.1-02.00 - Despesas Variveis
í$ 1.200.000,00
UNIDADE DE OBRAS E SANEAMENTO
3.1.2.0

06;Õl - Serviços Urbanos
- Material de Consumo

06.02 - D.M.E.R.
3.1.1.1-01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1-02.00 - Despesas \Jariveis
3.1.2.0
- Material de Consumo

B

20.000 7 00

I$
$

100.000 9 00
400.000 9 00
300.000900

IiT I.1

PREFE!TURA MUNICIPAL DE TILQUARI
Estado do Rio Grande do Sol

06.03 - HIDROJIARIOS
32.000,00
3.1.1.1-02.00 - Despesas Variveis
B
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
07.01 - Equipe de Saúde e Bem Estar Social
240.000,00
3.2.3.0
- Proventos
40.000 9 00
- Penses
3.2.3.2
Art. 2P - Ficam reduzidas as seguintés dotaçes orça mentrias:
01.01 - Câmara Municipal
3.1.1.1-01.00 - \Jencimentos e Vahtagens Fixas
UNIDADE DE OBRAS E SANELNTO
06.01
Serviços Urbanos

56.500,00

-

4.1.1.1
4.2.1.1

690.000,00
- Execuço de Obras
600.000 9 00
Aquisiço de Imveis
Art. 3Q - Fica cancelada a seguinte dotaço orçament-

ria:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
07.02 - Encargos Gerais
3.2.6.0
ti$ 1.500.000,00
- Reserva de Contingncia
Art. 49 - Serviro de recursos para cobertura do crdi
to de que trata o artigo l, as reduç6es constantes do art. 29 e o
cancelamento constante do art. 39.
Art. 5 - Revogadas as disposiçes em contrrio, estalei entrara em vigor na data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPDE TAQUARI, 06 de julho
de 1977.

/
e

e

cose
a ,do o Fregapani
Vice- ef
o, em e erc{cio
no
cargo de Prefeito

Registre-se e publique-se:
,Joo
CoorcL/da Unid. de A ministraço

r

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQIJARI

FI

Estado do Rio Grande do Sul

Lei n2 963, de 06 de julho de 1977.
ItA u t o riz a o Poder Executivo a doar
ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul um terreno da Municipa-.
lidade."
JOSÉ B0NIFCI0 CARDOSO FREGAPANI, Vice-Prefeito em exer
cício no cargo de Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
o Poder Executivo autorizado a doar ao Go
Art. 12
sem
verno do Estado do Rio Grande do Sul, um terreno do Município,
no
benfeitorias, situado neste município, no distrito de Paverama,
-

-

lugar denominado "Boa Esperança", com as seguintes confrontaçes
frente, ao leste, com cinquenta metros)(50m00) com a estrada que dacom
Vila de Paverama conduz a cidade de Taquari; fundos, ao Oeste,
igual largura, com terreno de propriedade dos doadores, Osvino David
de Azevedo e sua esposa; dividindo-se, ao norte, com o comprimento
de trinta metros(30m00) com dito dos doadores; e ao sul, com o mesmo
comprimento, ainda com dito dos doadores, conforme Escritura pÚblica
no
de doaço gratuita n2 4.319, livro n2 55, folha 74 e ttanscrito
o
Registro de Imcveis desta comarca, no livro 3-R, a fls. 111, sob
-

n2 de ordem 7.327.
O terreno em ref'erncia se destina
Pargrafo Único
ampliaço do prdio da Escola Rural de Boa Esperança.
Revogadas as disposiçes em contrrio,
esta
Art. 22
lei entrará em vigor, a partir da data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIP&VE TAQUARI, 06 de julhode 1977.
-

-

José Bonif'ci' r oso Fregapani
Vice-Pr
it
e ercício no
cargo de Pr eito Municipal

Registre-se e publique-se:

6-

Lo. ~ta4cio.e_4o u ti n h o
Coord/da Unid. d Administraço

PREFEflURA MUNICIPAL DE TILQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nIP

964, de 18 de julho de 1977.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal
a firmar convnio com a Secretaria da Satde do Estado do Rio Grande do
Sul. U
JOSÉ BONIFIftIO CARDOSO FRECAPANI, Vice-Prefeito em
exercício no cargo de Prefeito Municipal.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confereo artigo 14, inciso II, da Lei Orgnica do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1Q - Fica o Executivo Municipal autorizado a
firmar convênio com a Secretaria da Saide do Estado do Rio Grande do
Sul, objetivando a canstruço de um Posto de Satde, especificamenteem Paverama, 2Q Distrito deste Município.
Art. 2Q - Revogadas as disposiçes em contrrio,es
ta lei entrará em vigor na data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 18

/.

julho de 1977.

/ I'AIiV
Jos Bon f
Ca doso Fregapani
Vice-P
exercício
i o,
no
r o de refeito

Registre-se e pu.bliqu, -se:
Jo ao

u

C utitj h o
Coord<7da Unid. de dministraço

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
1

Estado do Rio Grande do Sul

Lei nC 965, de 18 de julho de 1977.

"Autoriza o Executivo Municipal
a
firmar contrato com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Saide."

JOSÉ BONIFCIO CARDOSO FREGAPANI, \Jice-Prefeito
exercício no cargo de Prefeito Municipal de Taquari.

em

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere
o
artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar
contrato com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, atravs
da Secretaria da Saúde, objetivando a implantaço do Programa de saneamento comunitrio, neste município.
Art. 22 - Revogadas as disposiçes em contrrio, esta
lei entrara em vigor na data de sua publ%ço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIP,( DE TP1QUARI 9 18 de
lhe de 1977.
iI

Dr. 3 DSé on
o . Fregapani
\Jic
e e o e exercício
no Ca
de Prefeito

Registre-se e publique-se:
s
ros outinho
Coor . da Unid. d Adrninistraço

ju

PREFEITURA MUNICIPAL flE TILQIJIffiI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei

n0

966, de 06 de setembro de 1977.
"Extingue e cria cargos em comissa,ro
Serviço Pb1ico Municipal."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 14,
inciso II, da Lei Orgânica do Muni.cpio, que a Câmara Municipalaprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 10 - Ficam extintos os seguintes cargos em comis
so, constantes da tabela do artigo 32 da Lei n0 907 de 12.11.74
" 4 coordenadores de Unidades - CC 5 - FC 5"
Art. 20 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em com.isso:
11
4 Secretários - CC 6 - FC 6
Art. 3 - As despesas decorrentes desta lei, correro
pelas •dotaç•es orçamentarias prprias.
Art. 40 - Revogadas as disposiç3es em contrario, esta
lei entrara em vigor na data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUAflI,
tembro de 1977.

c

zartis
Prefeito Municipal

Registre-se a publique-se:

-s--eoutinho
João c
Goord. djunid. celAdministraçc
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PREFEI1URfl MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei

flQ

967, de 22 de Setembro de 1977.

"Autoriza o Poder xecutivo a doar
terreno no Cemitrio Municjpait.

CLSO LUIZMATIIS, Prefeito Municipal de Taquari.

Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere
o artigo lL, incisj II, da Lei Organice do u.nicipio, que a Ccmara Funicipel aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. lQ - Fica o poder xecuti10 autorizado a doar
a farnlia de ELITE OS GLA DA SILVA, filha do Senhor oacir
Bernardo da Silva, o terreno n 2Li.7, uadra G/I do Cemitrio Tu
nicipal, local onde repousam os restos mortais da referida criança.
inico - A presente doaço e sei encargos a família do donatrio, em prazo perptuo de uso aos descen
dentes de 1Q grau, nos ter"os do art. 49, inciso 1, letra"a" da
Lei Orgnica do Municfpio.
Ârt. 2 - evogadas as disposiçes em contrrio,es
ta lei entrara em vifor a partir da data de sua pub1icaç0.
GABINETE DO PFIrC iTJICIPAL DE ARUAFI, 22
de
setembro de 1977-

.to Luiz artifls
Prefeito Municipal

Registre-se e pub liqu-se
Jogo CarIo/Ae
Coord. da tLid. de Âinistraço
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Lei nQ 968, de 22 de setembro de 1977.
utoriza abertura de crédito suple
mentar, e reduz dotação orçsnient-

CELSO LUIZ MRTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere
o artigo 14, inciso II da Lei Organica do iiunicípio, que a Câmara
Munici.al aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
de
...rt. 12 - Fica aberto ua crédito suolenentar
OR$379.000,00(TREZENTOS E 5ETTA E NOVE MIL CRUZEIROS) para atender
as seguintes despesas:
02.01 - GABINME DO PREFEITO
CR$ 20.000,00
Encargos Diversos
3.1.4.0 Manutenção de Serviços do Gabinete
03.01-030702002.003
0R 20.000 3 00
do Prefeito
03.01 - UNIDÁDE DE D1LIINISTR.Ç0
ORí 5.000,00
ateria1 de Consumo
Serviços de Terceir
CR123.0OO,00
3.1.3.0 03.01-03070212.009- Manutenção dos Serviços de Expediente,
CR$128.000 1 00
Pessoal, Protocolo e assessorsmento
04.01 - UNID
DE PINANÇS
Material Permanente
CR 15.000,00
4.1.4.0 GR$ 15.000,00
04.0103080321.004 - Reequipamento do 0rgo
05.01 - UNIDDEDE EDUCAÇ20 E
CULTURA
3.1.4.0 Encargos Diversos
CR$ 7.000,00
3.2.7.5 Pessoas
CR$. 10.000,00
4.1.4.0 Material Permanente
CR$ 15.000 9 00
05.01-08070212.015- Manutenção do Gabinete do Coordenador OB$ 7.000,00
05.01-08470312.022- Participação no Plano de .Assistncia
ao Menor Carenciado
GR$ 10.000 9 00
CR$ 15.000 9 00
05.01-08482472.024- Manutenção da Biblioteca iiunicipal
06.02 - D LI E R
3.14.0 Encargos Diversos
R$ 5.000,00
Equipamentos e Insta1açes
4.1.3.0 OR179.000,00
06.02-16885352.032- Conservação e LIan.tenço da Rede Rodoviária Municipal
CR$ 5.000,00
06.02-16885351.016- Ampliaçáo da Frota de Veículos e lááquinas do D.M.E.R.
CRU79.00O,OO
Art. 22 - So reduzidas as seguintes
dotaç6es orçamentarias:
02.01 - GABII'TETE DO PREFEITO
OR$ 20.000 9 00
Equipamentos e Insta1açes
4.1.3.0 03.01-03070201.003- Aquisição de Veículos
CR$ 20.000,00
05.01 - UNIDADE DE EDUCAÇO E
CULTURA
-

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUflRI
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Material de Consumo
CR$ 45.000,00
serviços de Terceiros
CR$ 15.000,00
Instituiçes Privadas
CR$ 15.000,00
Manutenção dos Serviços de Ensino de
19 grau
OR$ 60.000,00
.uxí1io para Transporte de Estudantes OR$ 15.000 9 00
05.01-08470812.026
06.01 - SERVIÇOS URB.ANOS
CR$118.000,00
Execução de Obras
Ub.01_10603261.011
Construção de Galerias e mp1iaço do
CR$ 39.000 1 00
Ceniitrio Municipal
Projeto de Paisagismo e Embe1ezento
06.01-10603281.010
CR$ 50.000,00
de Praças e Jardins
A.mpliaço e Alargamento de Ruas
06.01-10915751.009
CR$ 299000,00
06902
Execuçao de Obras
CR$ 80.000,00
4.1.1.1 Material Permanente
CR$ 20.000,00
4.1.4.0 Constru.ço de Pontes Pontllh6es e Bu.ei
06.02-16885311.015
ros
CR$ 80.000,00
06.02-16070211.017
Reeq.uipamento de Oficinas
CR$ 20.000 9 00
06.03 - HIDR0VLRI0S
CR$ 40.000,00
4.1.1.0 Obras Pb1icas
Reequipsin.ento de Einbarcaçes
CR$ 40.000,00
06.03-16905661.018
07.02 - ENCARGOS GER..IS DO MUNICPI0
Formação do Patri.mnio do Servidor Pú3.2.5.2 CR$ 26.000,00
blico
CR$ 26.000 1 00
07.02-15844942.044 - Recolhimento ao P.S.E.P.
.Art. 32 - Servirão de recursos para cobertura do crédito
. de que trata o artigo 12, as reduçes constantes do art.29.
.Art.49 Revogadas as disposiçes em contrario, esta lei
entrar. em vigor na data de sua pub1icaço.
GBIIETE DO PREFEITO MrJNICflL DE TA ARI, 22 de setembro de 1977.
3.1.2.0
3.1.3.0 2..2.1.7 05.01-08421882.016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prefeito Municipal
Registre-se e11 publi e-se:
Jo g.
Coor
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PREFEITURQ MUNICIPAL DE IRQUARI
EBtado do Rio Grande do Sul

Lei ng 969, de 11 de novembro de 1977

11

Autoriza o Poder Executivo a doar
terreno no Cemitério Municipal."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o arti
go 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Nu
nicipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Mrt. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar è família do ex-servidor ELEUTRIO ANTONIO DA ROSA, o terreno situa
do na parte nova do Cemitério Municipal, local onde repousam seus restos mortais.
faParágrafo Único - A presente doaço é sem encargos
mília do donatrio, em prazo perpétuo de uso aos descendentes de jQ Grau, nos termos do art. 49, inciso 1, letra "a", da Lei
Org&nica do Município.
Art. 2Q - Revogadas as disposiç6es em contrário, esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua puülicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 11 de nevem bro de 1977.

Prefeito Municipal

Rêgistre-se e pub1ique-:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei flQ 971, de 11 de novembro de 1977.
"Di denominaço a rua na Vila
de Paverama."

CELSO LUIZ L1ARTINS, Prefeito Municipal de taquari.
Faço sabor, no uso das atribuiçes que me conrere o
artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Cama
ra Municipal decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 19 - Fica denominada de "Rue Amo Osvaldo
tem" a travessa nQ 206, na Vila de Paverama.
Art. 29 - Esta lei entrará imediatamente em vigor, revo
gadas as disposiç6es em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 11 de novembro de 1977.

Luiz Martins
Prefeito Municipal

Registre-se e publi e-se:
Joo Car e e u
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PREFEITURfl MUNICIPflL DE TflQUflR.I
Estado do Rio Grande do Sul

Lei no 973, de 11 de novembro de 1977.
"Dá denominaço a rua da cidade."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Cámara Municipal decretou e ou promulgo a seguinte lei:
Art. 1Q - Fica denominada de "Rua So José", a rua nQ
173, que inicia na Rua 7 de Setembro e termina no Rio Taquari,
nessa cidade.
Mrt. 29 - Esta lei entrara imediatamente em vigor, revogadas as disposiçes em contrario.
GA8INETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 11 de novem
bro de 1977.

izNartins
Prefeito Municipal

Registre-se e publiq -se:
s de Qua os Coutinho
Joo C
Secreta io de Adminjstraço
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Lei nQ 974, de 11 de novembro de 1977.

"Dá denominaço a rua da cidade.

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei. Orgânica do Município, que a Câmera Municipal decretou e eu promulgo a seguir. te lei:
Fica denominada de "Rua Rui Vargas't, a tra
Art. lQ
vessa nP 169, localizada no lado norte da Rua 7 de setembro.
Esta lei entrara imediatamente em vigor, reArt. 29
vogadas as disposiçes em contrario.

-

-

-

GAUINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 11 do no
vembro de 1977.

~
Lu i Liartins
Prefeito Municipal

Registre-se e publique e:
Coutinho
e Quad
Joo Ca
Secretro de Admini traço
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
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Lei nQ 975 9 de 18 de novembro de 1977.

"Autoriza abertura de crédito suplementar, reduz dotaçao orçamen
tarja e aponta como recurso a ar
recadaço a maior a se verificar
no exercício. "
JOSÉ B0NIFCIO CARDOSO FREGAPAÍ'JI, Vice-Prefeito em exercício
no cargo de Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiç6es que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei Organica do Municipio que a Camara Municipal a
provou e eu sanciono a seguinte lei:
Mrt. 1 - Fica aberto um crédito suplementar de U 803.000,00
(OITOCENTOS E TRES MIL CRUZEIROS), para atender as seguintes despesas:
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
10.000 9 00
Material de consumo
3.1.2.0
3.000 9 00
Remuneraço de serviços pessoais
3.1.3.1
8.000 9 00
Outros serviços de terceiros
3.1.3.2
21.000,00
Manutonço dos serv,da Câmara
01.01-0101O01
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
40.300,00
Vencimentos e vantagens fixas
01.00
3.1.1.1
40.000,00
Encargos Diversos
3.1.4.0
-

0201.03070202.003

3.1.1.1 - 02.00
3.1,2.0
3.1.3.0
0602.1688532.032

3.1.2.0
0701.13814862.035

Manutenço de serviços do Gabinete
80.000,00
do Prefeito
UNIDP1DE DE OBRAS E SANEAMENTO
06.02 - D.M.E.R.
500.000,00
Despesas Variaveis
100.000,00
Material de consumo
2.000 0 00
Encargos Diversos
Conservaço e manutenço da rede
602.000 9 00
rodoviria municipal
Encargos Geaais do Município
07.01 - Equipe de Satde e Bem Estar Social
100.000,00
Material de consumo F.P.M.
Manutenço dos serviços de transporte
100.000,00
de Enfermos F.P.M.

PREFEUtJRQ MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Art. 29 - Ficam reduzidas as seguintes dotaçes orçament

-

rias:
3.1.1.1 - 01.00
0101.01010012.001
4.1.3.0
0101.0107U211.001
3.2.7.0
0201.04181112.008
4.1.1.0
0201.08462241.004
4.1.3.0
0201.03070201.003
3.2.7.0
0301.03810312.011
4.3.1.2
0401-03080332.014
3.1.1.1 - 02.00
0501-08421882.016
3.2.1.5
0501-08470312.026
4.1.1.0
0501-08420251.005

3.1.3.0
0603-16905662.033
4.1.14
0603-16905661.018

01.01 - Câmara Municipal
Vencimentos e vantagens fixas
Manutenço dos serviços da Câmara
Equipamentos e Instalaçes
Reequipamonto da Câmara
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Diversas Transf'.Correntes
Manutenço dos serviços do onu
1grd.PàstÕDi1
Obras Ptb1icas
Construço e Insta1aço de Praças de
Esportes
Equipamentos e Insta1açes
Aquisiço de Veículos
03.01 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇO
Diversas Transferncias correntes
Contribuiço ao Cartrio Eleitoral
04.01 - UNIDADE DE FINANÇAS
Amortizaço de empréstimos F.P.M.
Liquidaço da D{vida Pb1ica F.P.M.
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇO E CULTURA
Despesas Variaveis
Manutenço dos serviços de ensino do
1Q Grau
Instituiçes Privadas
Aux{lio para transporte de estudantes
Obras Pb1icas
Construço de Prédios
UNIDADE DE OBRAS E SANEAMENTO
0603 - Serviços Hidrovirios
Serviços de Terceiros
fianutenço dos Serviços de travessia
da Barca
Obras P5b1icas
Reequipamento de Embarcaçes

15.000 9 00
15.000,00
6.000,00
6.000,00
19.000,00
19.000 9 00
15.000 9 00
15.000 9 00
11.000,00
11.000,00
2.900,00
2.900,00
5.500,00
5.500,00
250.000,00
250.000,00
15.000 9 00
15.000,00
60.000,00
60.000 9 00

20.000 9 00
20.000,00
9.500,00
9.500,00

PREFEITURQ MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Art. 39 - Servirá de recurso para cobertura do crédito con
tante do artigo1P:
1 - As rsduçes constantes no artigo 29 no
valor da
2 - A maior arrecadaço a verificar no exer
c{cio, proveniente de auxClio do Governo do Estado

428.900,00

374.100,00
803.000,00

Art. 49 - Revogam-se as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 18 de novembro de 1977.
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PREFEITURA MUNICIPflL DE IQUAHI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei ng 977, de 19 de dezembro de 1977.
"Altera a Lei ng 906, de 12 de novembro de 1974."

CELSO LUIZ MARTINS,Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no cumprimento do disposto no art. 53,inciso II
da Lei Org&nica do Municipio,que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 19 - A estrutura administrativa bsica da Prefeitura
Municipal de Taquari, constitui-se dos seguintes argos:
1 - rgos da Pidministraço Cera].:
Gabinete do Pref'ito
Secretaria de Superviso e Planejamento
Assessoria Jurídica
Secretaria de Administraço
II - los de Administraço Especifica:
Secretaria da Fazenda
Secretaria de Obras e Saneamento
Secretaria de Educaço e Cultura
Secretaria de Agricultura a Desenvolvimento. Econ6mico
Equipe de Saude e Bem Estar Social
Equipe de Compras e Almoxarifado
Equipe de Turismo
Equipe de Pessoal
Setor de Biblioteca
Setor de Contabilidade
Setor de Tributaço e Fiscalizaço
Nicleo de Património Hist6rico
Núcleo de Orientaço e Pesquisas Técnicas
Núcleo de Serviços Gerais
Ntcleo de Apoio Administrativo
Nicleo de Obras e Serviços Urbanos
Nicleo de Obras e Serviços Rodovirios
Art. 22 - Integram os rgos da Administraço Geral:
O Gabinete do prefeito, Secretaria de Supervi so e Planejamento, Assessoria Juddica e Secretaria de Admiaistraço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
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Art. 39 - Ao Gabinete do Pre?eito,cabem as atribuiçes de
assistericia ao Prefeito nas funçoes Pàliticas, Administrativas, Sociais e de Cerimonial, e, aepecialmente, as Relaçes Publicas, de
Representaço e Divulgaço.
Art. 49 - À Secretaria de Superviso e Planejamento,cabe a
Superviso Técnica do orçamento, pesquisa, coordenaço e assistricia
aos programas dos órgãos da Administraço Liunicipal, a elaboraço do
Orçamento-Programa, controle a sxecuço do orçamento de Investimentos
e do Plano Dirotor e do Desenvolvimento Integrado,
Art. 59 - Á âssessoria JurCdica,cabe a assistência JurCdica
ao Prefeito, o exame da Legislaço bsica do Municipio, a elaboraço
de contratos e projetos de Lei, e estudos de natureza juridica.
Art. 69 - À Secretaria de Administraço, compete a centrali
zaço das atividades administrativas relacionadas com o sistema de ma
terial, pessoal, administraço de bens patrimoniais, elaboraço de atos, preparaço de processos para despacho final, lavratura de contra
tos, registro é publicaç6es de Leis, decretos, portarias, assentamento dos atos fatos relacionados com a vida funcional dos servidores ,
bem como protocolo e arquivo.
II - Dos drgos de Administraço EspecLfica:
Art. 79 - Integram os drgos de Administraço Especftica: a
Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Obras e Saneamento, a Secreta
ria de de Educaço e Cultura, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econ6mico, as equipes, setores e núcleos de apoio administrativo.
Art. 89 - À Secretaria da Fazenda, compete realizar os programas financeiros, a elaboraço da proposta orçamontria, o controle
do orçamento, o processamento contbil da receita e da despesa, a ampliaço da leis fiscais e todas as ativjdades relativas ao lançamento
de tributos e arrecadaço de rendas municipais, fiscalizaço dos contribuintes,recebirnento, guarda e movimentaço dos bens e valores.
Art. 99 - À Secretaria de Obras e Saneamento, compete a exe
cuço e conservaço das obras municipais, construço de ruas, logra douros pt.blicos, obras de saneamento, parques, jardins, licenciamento
e fiscalizaço de obras particulares, sistema de transporte, oficinas
limpeza publica, e serviços auxiliares correlatos.

Secretaria da Edocaço e Cultura é o crgo resArt. 10 ponsvel pelas atividades educacionais exercidas pelo Nunicipio, es
pecialmente as relacionadas com o ensino primário rucal, manutenço
de bibliotecas e medidas relacionadas com o desenvolvimento cultural
de recreaço, etc...
Art. 11 - Secretari de Agricultura e Desenvolvimento Econ6mi
co, o rgo responsvo1 pelos empreendimentos relativos ao desenvol
vimento econ6mico do hiunicipio, nas áreas agricola, pastoril, industrial e turistica.
Equipe de Saide e (3cm Estar Social, cabe a assis
Art. 12 tacia mdico-socia1 de apoio às atividades comunitrias,auxilio aos
habitaço, recuperaço e melhoria das condiçes de
necessitados,
vida dos grupos sociais mais necessitados.
Art. 13 - Equipe de Turismo:ê o crgo responsável pelas aU vidades que objetivem o incremento e incentivo ao turismo, bem como
as providencias no sentido de driar condiçes de atrativo turistico.

7 Equipe de Compras e Almoxarifado, competem os
Art. 14
trabalhos relativos s licitaç6es para compro de material, sua guarda e conservaço.
-

Art. 15 - Equipe de Pessoal, é responsvel pelas atividades
administrativas relacionadas com o sistema de pessoa1.
Art. 16 - Setor de Biblioteca 6 responsve1 pelas atividades
relativas aquisiço e guarda de obras 1iterrias, seu tombamento ,
classificaço e identificaço, controle de consultas e empréstimo do
miciliar e outros serviços correlatos.
Art. 17 - Esotor de Contabilidadea compete a escrituraço dos
documentos de receita e despesa e assentamento dos registros no Li vro aiério,
Art. 18 - Setor de Tributaço e Fiscalizaço, a que compete
os lançamentos de tributos, notificaçes, extraço de conhecimentos
e fisca].izaço das áreas tributarias.
o Srgo destinaArt. 19 - Ntc1eo do Patrim6nio Histcrico,
do a zelar pelo patrim6nio histrico do Municipio, inclusive coma ar
ganizaço e administraço de museus.

PREFEITURU MUNICIPflL DE TflQUARI
Eslado do Rio Grande do Sul

sry

Ntcleo de Organizaço e Pesquisa Tcnica, vinculado à SeArt.20
cretaria da Educaço e Cultura.
Secretaria de Edu
Ntc1eo de Serviços GLrais, vinculado
Art. 21
caço e Cultura.
Nucleo de Apoio Administrativo, vinculado a Secretaria
Art. 22
de Educaço e Cultura.
Nc1eo de Obras e Serviços Urbanos, drgo vinculado
Art. 23
—

—

—

—

Secretaria de Obras e Saneamento.
Ntcleo de Obras e Serviços Rodovirios, drgo vinculado
Art. 24
Secretaria de Obras e Saneamento, responsve1 pela construço, conservaço e melhoramento das EStradas Municipais.
Serviço de Alistamento Militar, órg ã o encarregado de reArt. 25
crutamonto e qualificaço para ia serviço militar.
—

iii- ÓRGOS CONSULTIVOS E DE DESCENTRALIZAÇO ADMINISTRA
TItiA:

Integram os 6rgoa consultivos e de descentralizaço adArt. 26
ministrativa: as Sub-Pref'eituras Distritais, ntcleos de atividades e interesses comuns com a Unio e os Estados e os conselhos Mun.pais.
te subprefeituras Distritais compete a administraço dos
Art. 27
bistritos, segunda a orientaço do Prefeito e o cumprimento, a divulga
ço dos atos municipais, e bem assim, a coordenaço e apoio dos serviços
õxocutados pelos diferentes órg ã os da Prefeitura na rea de sua competn
—

—

—

cia.
O Núcleo de Atividades de Interesse Comum, realiza as ahrt. 28
tividados relacionadas com o peculiar interesse do Municipio, da compe
tancia da Unio e do EStadõ, e a rea1izaço total ou parcial pelo Mtrnici
p'io, em virtude da legislaço Federal ou Estadual, por delegaço ou regi
rre de convnio, e com subord.inaço direta ao Prefeito.
Os Conselhos Municipais, como rgos de aconselhamento e
Art.. 29
orientaço ao Prefeito, se incumbem de estimular o movimento comunitrio
8 colaborar nas tarefas de planejamento.
Esta Lei entrara em vigor a partir de 19 de janeiro de
Art. 30
1978, revogadas as disposiçes em contrrio.
—

—

—

—

GABINETE DO PnEFEITO MUNICIPAL DE TAOQARI, 10 de dezembeo de 1977.
uiz~Martins

Rgistre-se e publi-se:

Prefeito Municipal
*

Secret. e Administ aço.

PREFEIIURII MUNICIPfiL DE IflQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei ng 978 de 06 de janeiro de 1978.
"Altera as tabelas constantes dos art.
16 e 32 da Lei nQ 907, de 12 de novem
bro de 1974."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
raça saber, no cumorimento do art. 14, inciso II, da Lei Org
nica do Municipio, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono e promul
go a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica alterada a tabela constante do artigo 16,nve1
principal da Lei nQ 907, de 12 de novembro de 1974, que passa a ter a se
guinte redaço:
N.v1

Prjncipal

Total de Cargos
2
3
1
1

f

Denominaço Classes 1 Códigos

Técnico contabilidade
Assessor Administrativol
iTesoureiro
j Inspetor Tributário
1

3.3.1.7
3.3.2.6
3 • 3.' 3 • 6
3.3.4.5

Art. 29 - Fica alterada a tabela constante do art. 32 da Lei
907 9 de 12 de novembro de 1974, que passa a ter a seguinte redaço:
Quantidade
1
1
3
2
6

Padro

Denominaço
Secretario
Assessor 3ur{dico
f Oficial
de Gabinete
de Equipa
1 Dirigente
Dirigente de Setor
Distrital
11 Sub-Prefeito
Dirigente de Nc1eo

1
f

i

CC6
CC6
CC5
CC4
CC3
CC3
CC2

-

F'G6
FG6
FG5
FG4
FG3
FG3
FG2

Art. 3Q - As despesas decorrentes desta Lei correro
da's dotaçes próprias constantes do Orçamento para 1978.

à

conta

Art. 42 - Esta Lei entrara em vogor a 19 de janeiro de 1978,
revogadas as disposiçes em contrario.
Gabinete do Prefeito Muniuipal, de Taquari, 06 de janeiro de
1978.
Registre-se e p1ique-se:
3o~
secrè j2dninistrutinho

Mrtins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUILRI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 979, de 17 do janeiro de 1978.
"Autoriza o Poder Executivo a fazer doaço
de um terreno da Municipalidade, para o Co
verno do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Saude."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber no uso qe me confere as atribuiçes do art.14
inciso II, da Lei Orgânica do Municipio, que a Câmara Municipal aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - o Poder Executivo autorizado a fazer doaço de
um terreno da Municipalidade, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Saide, sem benfeitorias, localizado na tiila de Paverama,rea calculada em 324 m 2 (trezentos e vinte e quatro metros quadrados),com
as seguintes confrontaçes:
Na frente Leste com 12 m, divisa com a Rua 5 de Março e
fundo Oeste com lo m com terreno de propriedade do Sr. Rudi Bauer e os
sucessores. de Arnildo Folimer e ao Norte com 27 m com propriedade de A dolfo Anselmo Kusiler; ao Sul com 27 m com terreno do Executivo Munici pai. O dito terreno esta devidarnente registrado no Oficio do Registro de
Imóveis e Registro Especial deste Municipio no Livro 3 Q, folhas 92 V
93, sob nQ de ordem 6.494.
Parágrafo triicá - No sendo•a contruço iniciada no pra zo de 2 (dois) anos, a contar da data de efetivaço desta doaço, reverterá o mesmo ao domínio do Municipio.
Art. 2Q - Esta Lei entrara em vigor a partir da sua publicaço, revogadas as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREECITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 17 de janeiro
da 1978.
CfWr tin s
Prefeito Municipal
Registro-se e publi3(u1é-se:

Secretro de Admistraço.

PREFEITURfl MUNICIPAL DE TAQUARI
Egtado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 980 9 de 03 de fevereiro de 1978.
"Autoriza s Poder Executiv, a doar
um terreno da Municipalidade para
a Campanha Nacional de Escalas da
Camunidade."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeita Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere e
artigo 14 1 inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sancione a seguinte Lei:
e Poder Executivo autorizado a fazer doa Art. 12 ÇO de um terreno com uma área aproximada de 1.204 m 2 (mil duzentos e quatro metros quadrados), Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, para a censtruço do prdia, •nde passara a fun cionar a Escola Estadual de 22 Grau "Ss José". O dito terreno ,
possui as seguintes confrantaçes: à lesto cem a Rua Marechal Deodora(50,60 iii.); à oeste com terrena onde esta construída a Es
cola Estadual de 22 Grau "Pereira Coruja" (50,60 m); ao norte com a Rua Othelo Rosa(23,50); as Sul com a Rua David Canabarre (
24,10 m.). O referida, sem benfeitorias, esta devidamente registrade na Ofício de Imóveis e Registra Especial, desta Município.
jinico - No sendo a construçe iniciada no prazo de
dois anos, a contar da data da efetivaço desta doaçs, reverteo mesmo ao domínio do Município.
Art. 22 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua pu
blicaço, revogadas as disposiçes em cantrria.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQIJARI, 03 de fevereiro de 1978.

Prefeito Municipal

Registre-se e publ-que-se:
dres Coutinh.
ros e
3os
Secretri. de Administraço

PREFEITtJRB ....UNICIPR DE TflQUlfiI
Egtado do Rio Grande do Sul'

Lei ng 981, de 17 de abril de 1978.

II

Dá den.minaç* a rua da cidade.

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no use das atribuiçes que me confere •
artig. 14, inciso II, da Lei organica di Municpi., que a CâmaraMunicipal decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 19 - Fica denominada de "Rua Mansel Luiz Gen çalves Capel., a viela nQ 158, no bairro "Coqueiros", desta cid
de.
Art. 2 - Esta lei en.trarí imediatamente em vigor ,
revogadas as dispssiçes em csntrrie.
de
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 17
abril de 1978.

-

Registre-se e publiq -se:
3sas Car
de Qu r
- inhe
Secretri, de Administraço

uizMartins
Pref'eito Municipal

PREFEITURR MUNICIPflL DE IAOUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 982, de 17 de abril de 1978.

"Autoriza o Executivo Municipal a celebrar
CONVNIO(Contrato) com a Associaço Rio grndense de Empreendimentos de ssisthcia Tcnica e Extens'o Rural - EMPTER/RS.

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiças que me confere o arti
go 14, inciso II, da Lei Orgânica do Munidpio, que a Câmara Munici
pai aprovou e ou sanciono a seguinte lei.
Art. l - Fica o Executivo Municipal autorizado a cela brar corivnio(contrato) entre a Prefeitura Municipal de Taquari e a
Assccieço Riograndense de Empreendimentos de Assistncia Tcnica e
Extenso Rural - EMATER/RS, com o objetivo de serem prestadce, por
esta, aos produtores locais, serviços de assistncia Técnica e ex tenso rural.
Art. 2 - A Prefeitura Municipal participara, anualmente
com uma contribuiço financeira equivalente a 5%(cinco por conto)do
montante de sua cota-parte no Fundo de Participaço dos MunicípiosFPM.
esta
Art. 39 - Revogadas as disposiçes em contrario,
Lei entrara em vigor na data de sua publicaço.
CAaINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 17 de abril de 1978.

Cuiza r ti n a
Prefeito Municipal

Registre-se e p lique-se:
los de Quadros Coutinho
Joo
Sacre rio de Administraço

PREFEITIJRIL MUNICIPAL DE TAQUIflI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 983, de 17 de abril de 1978.
"Autoriza abertura de crdit• suple
mentar e reduz dotaçe orç-ament ria."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
e
Faço saber, no use das atribuiçes que me confere
C&mara
artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, qe a
Municipal aprovou e eu sancioni a seguinte lei:
Art. 1 - Fica aberto um crdito suplementar do a....
220.000,00(duzont.s e vinte mil cruzeiros), para atender as seguintes despesas:
01.01 - CAMARA MUNICIPAL
30.000,00
0101.01010012.001 - Manutenço Ós serviços da Caínara
- Serviços de Terceiros
3.1.3.0
30.000 3,00
3.1.3.1
- Outros serviços de Terceiros
02.01 - GABINETE Dü PREFEITO
190.000,00
Diversss
3.2.7.6
0201-04181112.008
Manutenç. de Serviço de Fomente
190.000,00
Agrspast.ril
reduzida a seguinte dotaço srçarnentria:
Art. 2Q 01.01 - Câmara Municipal
0101-01070211.001
Reequipamento da Câmara
30.000 9 00
30.000 9 00
4.1.3.0
Equipamentos e Instalaçes
07.02
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
07.02
Encargos Gerais de Município
Equipe de Bem Estar Social
190.000,00
3.2.6.0
Reserva de C.ntingncia
190.000,00
Reserva de C.ntiagncia
0702-99999999.045
Art. 3Q - Servira de recurso para cobertura de crdite de que trata o artigo 19 a reduç* constante no artigo 2P no moa
tante de 220.000,00.
Art. 49 - Revogadas as disposiçes em contrris, esta
lei entrara em vigor na data de sua pub1icaço.
a
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 17 de
bril de 1978. -

-

-

-

-

-

-

ti fl S
Prefeito Municipal.
Registre- e e pu ique-se:
s Csutinh.
Joao
Secre.tar o de Ad inistraç.
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PREFEITURIL MUNICIPAL DE TAQUARI
:

E8tado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 984 9 de 28 de abi1 de 1978

"Autoriza o Poder Execu.tivo a doar a
Associacao dos Fu.ncionrios Municipais de Taquari, um. terreno da Muni
cipaiidad.e."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribu.iç6es que me confere o
artigo IV, inciso II, da Lei Organica do Municpio, que a Cma
ra Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
a
Art. 1 9
o Poder Executivo autorizado a doar
ASSCCIAÇXO DOS PUNCION.RIOS MUNICIPAIS DE TAQUARI, um terrenodc Município, sem. benfeitorias,situ.ad.o nas proximidades da Rua
Ánt6nio Porfrio da Costa, na zona urbana desta cidade, com. a
área calculada de (7.500,00 in. 2 ) com as seguintes confrontaçes
ao sul, junto ao im6vei de Miguel Rod.rigu.es Santana e outros
partindo de um ponto afastaoo( 30,00 m) mais ou menos da aludida rua, segue em linha reta num.a extenso de mais ou. menos (
165 1 00 m); desse ponto segue o rumo Sul, Norte, em. linha reta,
num.a extenso d.e (42,00 m) mais ou menos; dai segue na direço
Leste-Oeste em. linha reta at o rio Taqu.ari, ond.e se confronta
ao Oeste com a largura de (05,00 m.) na direço Sul-Norte, daíonde tem. início a divisa Norte, segu.e em, linha reta, a qual tem seu trmino no ponto que fica afastado( 30,00 m.) mais ou
menos, da dita rua Ant6nio Porfírio da Costa, seguindo daí na
direço Norte-Sul em. linYia reta com (53,00 m.) mais ou menos a
té o início da divisa Sul, confrontando-se ao Norte, com. Im vel de propriedade de Joo de Menezes Costa, sendo a divisa pe
lo valo ali existente e ao Leste, divide-se em parte com. o
ím6vei ainda de propriedade de Miguel Rodrigu.es Santana e ou .tros e em. parte com. uma rua ali existente o qual se lavra pelo
Tabelion.ato desta cidade em. 27 de novembro de 1975. O dito
terreno está devidam.ente registrado no Ofício do Registro
de
Imveis e Registro Especial deste Município, no livro 11 3-AO "
s Lis. 172 sob o n2 de ordem. 31.674.

PREFEITURII MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Pargraf o nico - O terreno em referncia se destina
aAssociaç.o dos Fancionrios Municipais de Taq,uari".
Art. 2 - Revogadas as disposiçes em. contÍrio, esta
lei entrar em rigor, a partir da data de sua pu'olicaço.
Zlp

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TÂQUARI,
e 1978

fiartins
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:

P%aosaeQuadro

1 outiho
Secretario de Adininistraçao

28 de abril

PREFEITIJRfl MUNICtPL DE TRQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei ng 985, de 28 de abril de 1978.
"Autoriza o
aø Piqueta
terrena da
censtruças

Poder Executiva a doar
um
Capita. Rodrigo,
para
Municipalidade,
de sua sede própria."

CaSO LUIZMARTINS, Prefeita Municipal de Taquari.
Faça saber, no usa das atribuiçes que me confere o Art.
14, inciso II, da Lei Orgânica da Munic{pia, que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione a seguinte Lei:
e Poder Executivo autorizado a fazer doaça
Art. 1 de um terrena, sem benfeitorias, se Piquete Capito Rodrigo, situ
ada na zona urbana desta cidade, cem uma área calculada em 1800m 2
com as seguintes confrontaçes:
Ao sudeste(20 m) com a Rua Cecy Leite Costa; ao nordeste com a Rua Santo Antmnis(20 m); as Norte com a Rua sem denomina
terreno
ç(90 m); ao sul com terras da Executivo(90 m). O dita
e
esta devidamente registrado no Oficia de Registro de Imóveis
Registro Especial deste Município, no Livro 4-AJ, falhas 187, seb
nQ de ordem 249010.
§ tnico - No sends a construç* da sede social iniciada na prazo de 2(d.is) anos, a contar da data da efetivaça desta
doaçs, reverter o referido terrena ao domínio do Município.
te
Art. 29 - A entidade beneficiada, ficara sujeita a
dos encargos advindss desta doaçv.
Art. 39 - Esta lei entrara em vigor na data de sua publ
caçs, revogadas as dispésiçes em centrris.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de abrilde 1978.

r ti n s
Pre?eit. Municipal
Registre-se e publi

e-se:

e ua as C.utinh.
J.. Ca
Secretro de Admi istraçs

PREFEITURQ MUNICIPAL DE TflQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 986, de 22 de maio de 1978.

«Da denominaço a rua da cidade."

CELSO LUIZ MARTINS, Praf'eito Municipal do Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiças que me confere o
artigo 14, inciso II da Lei Orgânica do Município, que a Câmara
Municipal decretou e au promulgo a seguinte lei:
Art. 19 - Fica denominada de «Rua Bertholdo Kern", a
Rua 20 de Setembro.
Rua 132, que uno a Rua Campos Romero
Art. 29 - Revogam-se as diposiçes em contrrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI, 22 de maio
de 1978.

uiz Martins
Prefeito Municipal

egistre-se e publique-se:
e-

boao ar
e uadros Coutinho
ecr trio de dministraço

PREFEITURfl MUNICIPflL DE TflQUflRI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei a2 987, de 22 de maio de 1978.

«Da denominaço

rua da cidade."

MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
o
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere
Câmara
artigo 14, inciso II da Lei Orgânica do Município, que a
Municipal decretou e eu promulgo a segujnta lei:
Art. 12 - Fica denominada de "Rua Alcides Cardoso't, a
travessa n2 171, que liga a Rua José Porf'írlo da Costa à Rua da
Paz.
Art. 2Q - Revogam-se as disposiçes em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 22 de maio
de 1978.
CELSO LUIZ

tias
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:
os de
s Coutinho
Secret' ia de Adm nistraço
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PREFEITURfl MUNICIPAL DE TIIflUARI

1 !J1

Estado do Rio Grande do Sul

Lei nP 988, de 22 de maio da 1978.

"Dá der.ominaço a rua da cidade."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de raquari.
Faço saber, no uso das atribuiç&es que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei organica do Município, que a Cmar
Municipal decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. IQ - Fica denominada do "Rua Marcelino Silveira
D'4vila, a travessa nQ 175, que liga a rua José Porfírio da Costa Rua da Paz, no loteamento do Prado, nesta cidade.
Art. 2Q - Revogam-se as disposiç3es em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 22 da maio
de 1978.

ns
Prefeito Municipal

Registre-se e publi
Joo Ca
Secretro de

se:
a- Couinho
t r aço

PREFEITURD MUNICI?flL DE TfiQIJARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 989, de 22 de maio de 1978.
"Autoriza o Poder Executivo a alie
nar mediante concorrmncia, veculos em desuso."
CELSO LLJIZ MARTINS, Prefeito Municipal dc Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei Orgmnica do Município, que a C&mara
Municipal aprovou o eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1Q o Podar Executivo autorizado a alienar me
diante concorrmncia, os seguintes bens:
- uma Kombi volksvagen, ano de fabricaço 1968, motor
Q OH 49681, chassis ng 8 8143079 9 52 Hp.

- uma rural willis , cor preta ano 1967, motor nQ....
86277125 9 chassis nQ 6-8222-86247
- uma rural willis azul escuro, ano 1968, motor nQ...
8 7292986, chassis nQ 8-8222-00003
- um Jipp willis, cor preta, ano 1964, notor nQ......
89332173
- uma chevrolet camioneta C-14, cor verde, ano 1969 ,
motor ng 9C0422H, chassis C 144 3 6R17161 P
§ Único - Os bens a serem alienados, sero avaliadospor uma comisso especial, que fixara o preço mínima.
Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua
pub1icaço, revogadas as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 22 de maio
de 1978.

ui7ar tin s
Prefeito Municipal

Registre-se e pub1iue-se:
Joo có"
Coutinho
Secretá io da Administraço

PREFEITURfl MUNICIPAL DE TflQIJIHI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n0 990, de 11 de agosto de 1978.

"Autoriza o Executivo Municipal a fazer
a título gratuito, a concesso de uso
ao CURTUME PELESINOS S..A., do Pavilho
"Presidente Arthur da Costa e Silva
um
com a finalidade da instalaço de
e
curso de preparaç& de m'o de obra
instalaço de plano pi'oto da fabricaço de cabedais."
CELSO LUIZ MARTIt\JS, Prefeito Municipal de Taquari,
no uso das atribuiçes que me confere o artigo 14, inciso II ,
da Lei Orgrica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 10 - É dada, a título gratuito, a concesso de uso, pelo prazo de doze(12) meses, ao CURTUME PELESINOS SA,
firma com CCCMF n0 96.739.537/0001-47, do pavilh'o "Presidente
Arthur da Costa e Silva", de propriedade do Município.
Art. 20 - A concesso tem a finalidade de implan tar e instalar um CURSO DE PREPARAÇO DE 40 DE OBRA para cortes e costuras de calçados, e fabrica de cabedais, tenda em vista o desenvolvimento scio-econ&mico do município.
Art. 30 - Fica o Executivo Municipal autorizado a
estabelecer as condiçes de uso e conservaço do pavi1ho.
Art. 40 - Esta lei entrara em vigor na data da sua
pub1icaço, revogadas as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 11 de
agosto de 1978.

Prefeito Municipal
Registre-se, epub ique-se
ros Coutinho
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PHEFEIIURfl MUNICIPAL DE TAQLPARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei ng 991, de 28 de agosto de 1978.
"Abre crdite suplementar e reduz do
taço orçamentaria."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei organica do Munic{pio, que a CamaraMunicipal decretou e eu sanciono a seguinte lei;
Art. 19 - Fica aberto o crédito suplementar de a....
77.600,00(Setenta e sete mil e seiscentos cruzeiros), para atender
as seguintes despesas:
01.01 - Câmara Municipal
77.600,00
01.01.0012.001 - Manutenço dos serviços da Camara
3.1.1.1-01.00 - Vencimentos e vantagens fixas 12.000,00
3.600,00
- Material de c•nsumc
3.1.2.0
- Remuneraço de Serv.Pessoais 25.000,00
3.1.3.1
- Outros Serviços de Terceiros 35.000,00
3.1.3.2
2.000,00
- Encargos Diversos
3.1.4.0
Art. 2Q - So reduzidas as seguin tes dotaçes orçamen
trias:
01.01 - Camara Municipal
72.000 9 00
01.07.0211.001 - Reequipamento da Camara
5.600 9 00
01.070222.002 - Manutenço da Biblioteca
72.000,00
- Equipamentos e Insta1açes
4.1.34
5.600 9 00
- Material P.rmanente
4.1.4.0
Art. 32 - Servira de recurso para cobertura do crdito de que trata o art. 12, as reduçes constantes do art. 29 9 na montante de B 77.600,00(setenta e sete mii e seiscentos cruzeiros).
Art. 42 - Revogam-se as disposiçes em contraria.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de agoste de 1978.
Cr
Prefeito Municipal
Registre-se

pubi que-se:

Coutinho
3ec
Secretro de Adm nistraço

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei Q 992, 28 de setembro de 1978.

"Autoriza o Poder Executivo a doar
terreno no Cemitério Municipal."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei Orgaica do Município, que a
mora Municipal aprovou a eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar
família do Sr.JOO ALEXANDRE FERRO, o terreno situado no
Lote 213, quadra "j", no Cemitério Municipal, local onde ro
pousam seus restos mortais.
Parágrafo Único - A presente doàço é sem encargosfamília do donatrio, em prazo perpétuo de uso aos descen dentes de 19 grau, nos termos do art. 49, inciso 1 1 letra " a "
da Lei Orgânica do Município.
Art. 2 - Revogadas as disposiçes em contrário, es
ta lei entrara em vigor a partir da data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28 de se
tembro de 1978.
,
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Prefeito Municipal
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PREFEITURfl MUNICIPflL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 993, de 17 de outubro de 1978.
"Autoriza abertura de crédito suplemen
a
tar, reduz dotaço orçamentaria e
a
ponta como recurso a arrecadaço
maior a se verificar no exerdcio."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere
o artigo 14 1 inciso II, da Lei Orgnica do Munic{pio, que a Câmara Municipal aprovou e eu sqnciono a seguinte lei:
Art. 19 - Fica autorizado a abertura de um crdito
suplementar de U 2.823.000,O0(DOIS MILHES, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS
MIL CRUZEIROS), para atender as seguintes despesas:
01.01 - CAMARA MUNICIPAL
26.000 9 00
Reequipameato da Câmara
0101.01070211.001
26.000,00
Equipamentos e Instalaçes
4.1.3.0
2.000,00
Manutenço da Biblioteca
010101070222.002
2.000,00
Material Permanente
4.1.4.0
05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÜ E CULTURA
1.065.000 9 00
Despesas Variaveis
3.1.1.1-02.00
Manutenço dos Serviços de
05.01-08421882.016
1.065.000,00
ensino do 19 Grau
06.01 - SECRETARIA DE OBRAS £ SANEAMENTO
Serviços Urbanos
110.000,00
Despesas Variaveis
3.1.1.1-02.00
110.000,00
Conservaço de ruas e avenidas
0601-10915752.029
06.02 - D.M.E.R.
500.000,00
Despesas Varxvei.s
3.1.1.1-01.02
600.000,00
Material de consumo
3.1.2.0
Coeservaço e manutenço da rede
0602-16885352-031
1.100.000,00
rodoviária municipal
06.03 - KIDROVIRI0S
190.000,00
Despesas Variaveis
3.1.1.1-02.00
Manutenço dos Serviços de trave
0603-16905662.032
190.000900
eia da Barca
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

PR(FEITURfl MUNICIPflL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
-

3.2.3.1
0702-15824952.039

-

-

3.2.5.2

-

07.02-15844942.042

-

07.02 - ENCARGOS GERAIS DO MuNICÍPIO
Equipa de Bem Estar Social
210.000,00
Proventos
Pagamento de benef'cios a inativos e
210.000,00
pensionistas
Formaço do patrim6nio do servidor
120.000,00
piblico
120.000,00
Recolhimento ao PASEP
Art. 29 - So reduzidas as seguintes dotaçes orça

mentirias:
01.01. CAMARA MUNICIPAL
28.000,00
Manutenço dos Serviços da Câmara
01.01-010012.001
28.000 9 00
3.1.1.1-02.00
Despesas Variaveis
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
0201-08462241.004
Construço e instalaço da Praça de
55.000,00
Esportas
55.000,00
4.1.1.0
Obras Ptb1icas
04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA
75.000,00
4.1.4.0
Material Permanente
75.000 1 00
0401-03080321.007
Reequipamento do ógo
05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇO E CULTURA
235.000,00
3.2.7.5
•- Pessoas
0501-08472352.021
60.000,00
Distribuiço de bolsas de estudo
0501-08470312.022
Participaço no plano de Assistência
175.000,00
ao menor carente
06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
Serviços Urbanos
200.000,00
4.1.1.1
•- Execuço de Obras
0601-10603261.014
Construo da Capela Morturia e
200.000,00,
ampliaçao do cemiterio municipal
Art. 39 - Servira de recurso para cobertura do cre
dito constante do Artigo 19:
593.000,00
1 - As reduçes constantes do artigo 29, no valor do
2.230.000 9 00
2 - A maior arrecadaçao a se verificar no exerc3.cio
2.823.000 9 00
Art. 49 - Revogam-se as disposiçes em coritrrio.
de
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 17
outubro de 1978.
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tnQ 994, de 08 de novembro de 1978.
"Autoriza o Poder Executivo a fazer concesso
de direito real de uso, ao Grupo Escoteiros'1
Presidente Costa e Silva."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçoes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Municipio, que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei.
Artigo 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a fa
zer concessao de direito real de uso, pelo tempo que exis
tir oficialmente o GRUPO ESCOTEIROS"PRESIDENTE COSTA E SILVA", com registro nQ 110, na Uniao de 2 escoteiros do
Brasil, a área de terras com 11.791,60 m , com as seguintes confrontaçoes: ao sudeste(153,30 m) com a avenida Cecy Leite Costa; ao nordeste com a rua Santo Antonio (
134,30 m); ao norte(82,00m) com a área doada ao Piquete Capitao Rodrigo; ao sul com a rua sem denominaçao(82,OOm)
O dito terreno esta devidamente registrado no Oficio do
Registro de Im6veis e Registro Especial deste Município ,
no livro 4=AJ, folhas 187, sob nQ de ordem 249010.
§ 19 - A existência do GRUPO ESCOTEIROS "PRESIDENTE
COSTA E SILVA", ficará comprovada mediante oficio da Uniao de escoteiros do Brasil, declarando o encerramento de
suas atividádes.
§ 29 - Quando ocorrer o encerramento das atividades
do GRUPO ESCOTEIROS" PRESIDENTE COSTA E SILVA", devidamen
te comprovada conforme parágrafo anterior, ficara o Execu
tivo isento de qualquer indenizaçao por força de obras de
benfeitorias ou mesmo construçao de qualquer natureza que
tenham sido feitas no referido terreno.
Art. 29 - O GRUPO ESCOTEIROS "PRESIDENTE COSTA
E
SILVA", compromete-se a manter e embelezar a referida á rea, como zona de instruçao escoteira.
Paragrafo Unico - O embelezamento constituira em plantaçao de arvores ornamentais e flores, bem como ajardinamento.
Art. 3Q - O GRUPO ESCOTEIROS "PRESIDENTE COSTA E =
SILVA", fica autorizado a construir todas as dependncias
necessarias para o adestramento do Grupo.
Art. 49
O GRUPO ESCOTEIROS "PRESIDENTE COSTA
E
SILVA", compromete-se a ceder suas dependências para o Po
der Leislativo e Executivo, quando as mesmas se fizeremnecessarias.
Artigo 59 - .Fica o Poder Executivo, autorizadá,
a
dispensar a concorroncia, conforme o artigo 49,.paragrafo
1Q, da Lei Orgânica do Munic(pio.
.

rt. 69 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaçao, revogadas as disposiçoes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUMRI, 08
de
novembro de 1978.

Celso Luiz Martins
Prefeito Municipal

á,l,

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande de Sul

Lei n9 995, de 08 de novembro de 1978.

"Altera denominaço de ruas da cidade."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
Artigo 14, inciso II, da Lei organica do Município, que a Camara
Municipal decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 19 - Fica alterada para "MARIA DA GLdRIA CASTRO
E SILVA", a denominaço da rua atualmente denominada de "Acac lia Capelo Peres", passando essa denominaço para a rua que a
tualmente tem o nome de "Avenida Borgas de Medeiros", no trecho
compreendido entre as ruas Jtlio de Castilhos e Major Viana, no
Bairro "Coqueiros".
Art. 22 - Revogam-se as disposiçes em cont.rrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 08
novembro de 1978.
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Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n9 996, de 28 de novembro de 1978.

"Autoriza o Executivo Municipal a firmar
convnio com o Ministério da Educaç'o e
cultura, atravs do Instituto do Patrim6nio Hist6rico e Artístico Nacional."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei organica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a
fir
mar convênio com o Ministério da Educaço e Cultura, através
do
Instituto do Patrirnanio Hist6rico e Artístico Nacional, visando
instalaço de Biblioteca no pr6prio nacional constituido pela Casa
onde nasceu o Presidente Marechal Artur da Costa e Silva, situadona rua Canego Tostes ng 1690, nesta cidade.
Art. 2 - Revogadas as disposiçes em contrário, es
ta lei entrara em vigor na data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28
novembro de 1978.

CisbL:.uíTMar tin s
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Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Lei

n2

997, de 28 de novembro de 1978.

"Autoriza o Executivo Municipal a fir
mar convênio com o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, através da
Secretaria da Segurança P&blica."
.---CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confereo artigo 14 9 inciso II, da Lei Orgânica do Munic{pio, que a Camara Municipal, aprovou e eu sancionO a seguinte lei:
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a fir
mar convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Su1,atravs
da Secretaria da Segurança Ptblica, objetivando proporcionar aux
lia financeiro necessário à recuperaço de bens públicos danifica
dos pelas inundaçes ocorridas no Município, nos meses de agosto
e setembro de 1977.
Art. 22 - Revogadas as disposiçes em contrrio,es
ta lei entrara em vigor na data da sua pubiicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28
novembro de 1978.
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Lei

n2

998, de 28 de novembro de 1978.

"Cria cargo em comissao e funçao gra
tificada."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no cumprimento do artigo 14, inciso II
da Lei organica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 12 - Fica incluido na Tabela constante do ar
tigo 22 da Lei 978 de 06.01.78 1 o seguinte:

QUANTIDADE

- - DENOMINAÇ0

1(um)

PADRO

Chefe da Contabilidade

CC 5

FG 5

Art. 2Q - As despesas decorrentes desta lei correro a conta de dotaçes próprias, constantes do Orçamento de 1978.
Art. 32 - Esta lei entrara em vigor na data de sua
publicaço, revogadas as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFtITO MUNICIPAL DE TAQIJARI, 28 de
novembro de 1978.
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Estado do Rio Grande do Sul

Lei ng 999, de 28 de novembro de 1978.

"Concede aumento aos funcionários e
servidores municipais."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
Art. 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono o promulgo a seguinte lei:
Art. 12 — concedido um aumento de 40% aos funcionrios municipais, ativos e inativos, e aos servidores regidos —
pela C.L.T., aproximando-se, para mais, valores inferiores a
6 5,00.
Art. 22 — As despesas resultantes desta lei, correro à conta de dotaço prdpria, consignadas na proposta orçamentria para o exercício de 1979.
Art. 32 — Esta lei entrara em vigor a partir de 12
de Janeiro de 1979, re iogadaa as disposiç6es em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28
novembro de 1978,
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Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 1.000, de 28 de novembro de 1978.

nDá

denominaç'o a rua da cidade."

CELSO LUIZ MP.RTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
Art. 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara
Municipal decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 19 - Fica denominada de "Rua Ver. Carlos Cana
na Ribeiro" a travessa nQ 103, que liga a Rua 6lvaro Haubert
Rua Campos Romero.
Art. 29 - Revogam-se as disposiçes em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUUARI, 28
novembro de 1978.
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Lei nQ 1001, de 28 de novembro de 1978.

"Dá denorninaço a rua da cidade."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribüiçes que me confere o
Art. 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara
Municipal decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 19 - Fica denominada de "Rua Uereador
Adolfo
Ferreira da Silva, a atual viela ng 168, localizada na
Col6nia
20 de setembro, nesta cidade.
Art. 29 - Revogam-se as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 28
novembro de 1978.
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Lei n2 1002, de 29 de dezembro de 1978.
utoriza abertura de crdito suplementar
e reduz dotaço orçamen t r i a .tt
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, nouso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 - Fica autorizado a abertura de um crédito au
plementar de $ 418.000,00(QUATROCENTOS E DEZOITO MIL CRUZEIROS )
para atender as seguintes despesas:
01.01 - CMARA MUNICIPAL
3.1.3.2
- Outros serviços de Terceiros
33.000,00
01.01-01010012-001- Manutenço Serv.ca Câmara
33.000,00
Secretaria de Obrase Saneamento
06.02 - D.M.E.R.
06.02-3.1.1.1-0200- Despesas Vari.veis
385.000,00
06.02-16885352.031- Conserv.e Manutenço da Rede
Rodoviria Municipal
385.000,00
Art. 22 - So reduzidas as seguintes dotaçes orçamen
trias:
01.01 - Câmara Municipal
3.1.1.1 - 02.00
- Despesas Variveis
33.000 9 00
0101.01010012.001 - Manutenço dos Serviços Crnara
33.000,00
Secretaria de Administraço
03.01 - 3.1.1.1 - 01.00-Vencimentos e vantagens fixas 25.000,00
03.01-03070212.009- Manutenço dos serviços de Expedi
ente, pessoal, protocolo e assesso
ramento
25.000,00
Secretaria da Fazenda
04.01-3.1.1.1-01.00-Vencimentos e vantagens fixas
80.000,00
04.01-03080322.012 - Manutenço do Gabinete do Secre
trio
80.000,00
Secretaria de Educaço e Cultura
05.01-3.1.1.1-01.00-Vencimentos e vantagens fixas
80.000,00
05.01-08070212.015 - Manutenço do Gabinete do Secr
trio
80.000 2 00
05.01-3.1.1.1-02.00- Despesas Variveis
200.000,00
05.01-08421882.016 - Manutenço dos serviços de ensi
no de 19 grau
200.000,00

ia

pR

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande de Sul
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Art. 3P - Servirá de recurso para cobertura do crdi
tu constante no artigo 1Q:
- As reduçes constantes no artigo 22, no valor de U 418.000,00
(QUATROCENTOS E DEZOITO MIL CRUZEIROS)
Art. 49 -- Revogam-se as disposiç6es em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 29 de de
zembro de 1978.
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1003 d. 29 de dezembro de 19789

ÔJ&

liutarjzs a Poder tx.cutivo a doar a fiz
as UPPERS TAQUAI RCM5INTACUS LTDA.,
um terreno de $unictpsIldede para cona
truç0 0a pav11h.s industri.is.

•
•

Caso LUIZ MARTIN!, Pr.taito Plunicipal da Tequari9
raça saber, no uso das atrlbuiçus que as contar. a
Art. 14 9 inciso II, de Lei Orgenice do Municlpio, que e Cura -•
Municipil aprovou e eu sanciono e s.çuinte leia
a Podar £xecuttva autorizado a fazer do
Aet, 19
ço de um tarrano, sem bpn?aitarL*a, a tires UPPERS TAQUARI N,
PRESLNTAÇ&S LTDA., situado na zona urbana dSets cidade, com uma
o
usa
calculada •m 184340 .2, com a; ssçuintes confrontsç.ss
Ao norts(262 a.) com terras de prapri.dsd. da Frade.
Sul
rico Dsaio Arnt Savarasco a Homero LsrangsLrs MartInao ao
(262 a.) com terrapo de propriedida da Firas IBRASAi ao Leste (
70 a.) com a Rua Pinheiros e so 0..t.(70 a.) coa rua sem d.no.in
tinica Nc sendo e construça das pavilhes indu •j,
triste iniciada no prazo do 1(u.) ano, e contar da data da .?.tÂ
vaço deita dosço, t.vsrt.r o rafsrido terreno ao doainie do
Muntc(pio.
Art.2- A ritmo b.nsficLsd, fias;. sujeita • to
dos vntsrgos sdvindo. dsats doaço.
Art. 3R - Esta lei a ntrarí em vigor, na date de sus
publtccço, revogada. os dispoeiçss eacontririo.
CABH4(TE )0 pncruro. MUNICIPAL DC TAQUARI, 29 de de
zwnbiro de 19789
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Lei fl9 1•004, do 29 do do.zobro do 1.918
ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MU
NICIPIO DE TAQUARI PARA O ANO DE 1979.
Cal co Luir Rortino, Prototto MunIcipal do Toqucrio
roço caber, co cuoprinanto UDO dLopoeto no Artigo
14, incLca II, do Lol organico do. MunteLpio, que o Corc Nun
ctpo1 aprovou o ou condeno e ocgu.nto Lois
Artigo 10 - A recoito geral do riun.LcLpio, pera o
axercLco do: 1.979 1 4 arçoda oo U 31.366.130,00, e quel cora
arrecadada do conroriaidodo coo o
Oi13inço cm vigor o obodoc,
do e aogui.nto ci000iFicoços
lCJTA.S cORRÇ5
1- Recoito
iI Receita
Recoito
IV. Tronof'cran•cioc Corrcntoo...,.,........,
23.494.790 0 00
Vw Rocoitco Divorooc.,......,,......,,.,..$
730 3 00O900
0 28.223.190 9 00
ÇI. WCf4P1TAL
Oparaçoo do cr6dito..,..,,..,......,.,,U 4.000.000 0 00
II A1iancço do Bonn M6ueic o Ieâvoto.....0
100.000,00
111^ Trenarerê n k Leo do Cepitol..............,..
5.042.340 9 00
Outraa Rocoiten do
9. 142.340. 00
TOTAL GERAL DA RECCITA......,,....,,.....,..0. 17..366.130 4 00
Artigo 2- A doopcoo geral do MunicLpio, poro o
exercício de 1979, Incluindo e Rocorvo do ContLngncin, 4 flop
do nn U 37.366.130,00, e quel cor4 raelizedn coo o dlooairio,a
ço. coguinto
•0C5PKSA2 CPJIRCNTIS
1- Doop000e do
XI Trcno?or8ncine cerrcntoe................,.1
.954.97_.6?
£

229294.272,47

04000
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Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
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F1. 02 -Cont. Lei ng 1.004 da 29 de dezembro do 1.978
DESPESAS DE CAPITAL
1-

IflVfl$tifftøfltOs.s...e.......i,., e

Inueraes Pinanceirao. .. ee, . . . ......
Trane?ernciee de Cepital.....e.......4

Reserva de Contngncia.
TOTAL GERAL DA

.. ......... ... •ee

4. 509.089,00
500.000,00
5.0.43888
5.599.527,88
.27 9 893.800 9 35
9,47, 2*329 l 65
37,366. 13000

Artigo 3P — É o Prafeito autorizado a realizar opa.açes de crédito, por antocipaçio da receita, ató o limite de
76000 0 000,00 (Seta milhes de cruzeiros), ao juro corrente
nos aencos # para liquideçio integrei dentro do exercício finan
cero, com o produto das Receitas Correntes.
Artigo 4 — o Prerelto autorizado a abrtr créditos
oupleinentarco, em qualquer 'poca do exercLcio, até o limite de
30 % (Trinta por cento) da previo3o orçamentário da receita,
bedecidas as dispociçes constantes do Art. 79 o Art. 43
da
Lei nD 44320 de 17 de março de 1.964.
Artigo 5Ç — O valor atribuido e cada projeto õu a
videde, representa uma previoio de custo que será consideroda
automticomcnte reajustada pela afetiva oxocuço, respeitados
os límíteu fixados por elemento de despesa cm csde unidade arçaentriu.
Artigo 6 - A presente Lei entrara em vigor em IQ
de janeiro de 1.979 0 revogadas es dispoaiçes em contrario.
GABINETE DO PREFIT0 MUNICIPAL DE TAQUARI, 29 de de

zembro de 1.910.
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Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n9 1005, de 01 de março de 1979.

"Autoriza o Executivo a abrir créditos
suplementares."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso de minhas atribuiçes, conf'eridas pelo artigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a C
mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
o Prefeito Municipal autorizado a abrir
Artigo 12 créditos suplementares, em qualquer época do exercício, até o limi
te de 10%(dez por cento)da previs&o orçamentaria da Receita, abade
cidas as disposiçes constantes do artigo 72 e artigo 4391 da Lei
n9 4.320, de 17 de março de 1964.
sua
Artigo 22 - Esta lei entrara em vigor na data de
publicaço, revogadas as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 01 de março
de 1979.
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Lei n2 1006 9 de 17 de abril de 1979.

"Autoriza o poder Executivo a efetuar
mediante concorrancia, operaço de
Arrendamento Mercantil, até o valor
e
4.500.000,00(Quatro milh3e
ou
quinhentos mil cruzeiros), e dá
tras providancias."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei Crgnica do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a efet
ar uma 0peraço de Arrendamento Mercantil, até o valor de .....
4.500.000 1 00(Quatro milhes e quinhentos mil cruzeiros), amortizvel em até 60(sessenta) meses a contar da data da assinatura do contrato com a já referida organizaço, com prestaçes mensais e mediante o pagamento de juros e correço monetária das obri
gaçes reajustveis do Tesouro Nacional, de acordo com as taxas
vigentes no referido estabelecimento.
Artigo 22 - A importância a que se refere o artigo lQ
será aplicada no pagamento de parcelas de aluguis, como valores
consideráveis opcionalmente na aquisiço, decorrido o prazo to
tal do contrato, dos seguintes equipamentos:
- 01 Trator D6D com Escarificador, de marca Caterpillar
- 01 Pá carregadeira 930 1 marca Caterpillar
- 01 Coletor de Lixo, marca Colecon Free-Hauf?
Artigo 32 - Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a contratar a ràferida operaçao de arrendamento mercantil ,
tendo como valor residual para opço de compra o percentual de
um por cento(l%) do valor de 4.500.000 9 00(Quatro milhes e qui
nhentos mil cruzeiros), acrescido de correço monetária das obri
gaçes reajustveis do Tesouro Nacional, tudo de acordo com a
Artigo 92 da Lei n2 4595 de 31 de dõzembro de 1964 e da Resolu ço n2 351 do Banco Central do Brasil as quais regulam as operaçes de Arrendamento Mercantil em Territ6rio Nacional.

: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Artigo 49 - O Poder Executivo é, igualmente autorizado a outorgar procuraço Firma vencedora da concorrncia, por
instrumento piblico, para receber as parcelas mensais das cotas
de retorno do Imposto sobre Circulaço de Mercadorias e ap1ic -las no pagamento das prestaç6es mensais de aluguel no arrenda mento Mercantil até o Pinel do prazo contratualmente estipulado.
Artigo 52 - Anualmente, a Lei de meios consignaro re
cursos para a amortizaço dos juros e correço monetária inciden
tes.
Artigo 69 - Revogadas as disposiçes em contrario, es
ta Lei entrara em vigor a partir da data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 17 de abril
de 1979.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
Lei ng 1007 1, de 18 de abril de 1979.

"Autoriza o Poder Executivo a alienar
mediante concorrência, um trator in
servível, considerado sucata."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o ar
tigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo 19 - o Poder Executivo autorizado a alienar me
diante concorrência, um(l) Trator Caterpi].lar, O 6, motor de 90Hps.
ng 37 A 459, série B - 4 ti 29.50, Croup Number chassi 5 ti 2944 1 ano
1960, considerado sucata.
Parágrafo Ónico - O bem a ser alienado, será avaliado por uma comisso especial, que fixara o preço mínimo.
Artigo 2Q - Esta lei entrara em vigor na data de sua pu
b1icaço, revogadas as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 18 de abril
de 1979.
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Lei nQ 1008 1 de 18 de abril de 1979.

"Dá denominaço a rua da cjdade."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
Artigo 14, inciso II da Lei 0rgnica do Município, que a Câmara
Municipal decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 19 - Fica denominada de "Rua José Ado Krom bauer" a atual rua n2 143, nesta cidade.
Artigo 29 - Revogam-se as disposiç6es em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARÏ, 18 de
bril de 1979.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
Lei nQ 1009, de 18 de abrilde 1979.
"Autoriza abertura de credito suplementar
e reduzdotaço orçamentaria."
CELSO LUIZ MIRTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiç3es que me confere o
Artigo 14, inciso II da Lei Orgânica do Município, que a Crnara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo 19 - Fica autorizado a abertura de um credito
suplementar de IZ$ l.580.000,00(UM MILH0 9 QUINHENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS) para atender as seguintes despesas:
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
0101.01010012.001 - Manutenço dos Serviços da Câmara 3 380.000,00
3.1.3.1
- Remuneraço de Serviços Pessoais B 270.000,00
3.1.3.2
- Outros Serviços de Terceiros
e
Encargos
110.000,00
07.02 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
D.M.E.R.
3.1.3.0
- Serviços de Terceiros e Encargos 1.200.000,00
0702.16885352.024 - Conservaço e Manutenço da Rede
Rodoviária Municipal
1.200.000 1,00
Artigo 29 reduzida a seguinte dotaço orçamentaria:
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
0101.01010012.001 - Manutenço dos Serviços da Câmara
380.000 9 00
3.1.1.1
- Pessoal Civil
380.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICf PIO
08.02 - Equipe de Bem Estar Social
0802.99999999.034 - Reserva de Contingência
1.200.000,00
Artigo 39 - Serviro de recurso para cobertura do cr dito constante no artigo 19, as reduçes constantes no artigo 29.
Artigo 4Q - Revogam-se as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 18 de abril
de 1979.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
Lei ng 1010, de 07 de junho de 1.979
9

íutoriza abertura do Crédito Suplornentar e reduz dotaço Orçamentria

CELSO LUIZ MARTINS, Prcf'cito Municipal de Toquari.
Faço saber, no uso das atribuiçcs que me confere o Artigo n
14, inciso II da Lei Drgnica do Município, que a Câmara Municipal
provou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1 - Fica autorizada a baertura de um Crédito Suplemen
tar do C4 6.142.329,65 (seis mi1hcs, cento o quarenta e dois mil
trezentos a vintu e novo cruzeiros e sessenta e cinco centavos), para atender as seguintes despesas:
03.01 - SECRETARIA DA ADMIrJISTRAÇ0
0301.3.1.2.0.
- Material de Consumo
30.000 9 00
0301.3,1.3.0.
300.000 9 00
- Scrv. dc Terceiros o Encargos
51
0301.03070212.008 - Ílanut.Serv.Exp. Pessoal ,Prot.Assesf
330 .000,00
06.01 - SECRETP.RIA DE EDUCP.Ç0 E CULTURA
0601.3.1.1.1.
- Pessoal Civil
C4, 1.000.000,00
0601.08421882,015 - Manut.Scrviços Ensino jQ Grau
1.000,000,00
07.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
07,01 - SERVIÇOS URBANÜS
0701.4,1.1.0.
- Obras o Instalaçes
200.000,00
0701.10603261.010 - Const.Capola Morturia o amplia200.000,00
ço do Comitrio Municipal
B
07.02 - D.M.E.R.
0702.3.1.1.1.
- Pessoal Civil
$ 2.300.000 9 00
0702.3.1.2.0.
- Material cc Consumo
$ l.200O00,O0
0702.3.1.3.0.
- Sarv.de Terceiros e Encargos
300.000,00
U
0702.16885352.024 - Cons.e Manut,da Rode Rodov.Munic.0 3.800.000 3 00
08.00 - ENCARGOS GERAIS DO fIUNICIPIO
08.02 - BEM ESTAR SOCIAL
0802.3.1.1.3.
- Obrigaçes Patronais
B
770.000,00
0802.3.2.5.9.
- Outras Transf. a Pessoas
42.329,65
0802.15824942.031 - Contribuiçes ao INPS e IPE
770.000,00
l$
42.329 7 65
0802.15814862.029 - Auxilio a Maternidade e Infancia
Artigo 2 - 5o reduzidas as seguintes dotaçcs orçamentrias:
07.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
07.01 - SERVIÇOS URBANOS
400.000,00
0701,4.2.1.0.
- Aquisiço de irnveis
400.000 2 00
B
0701.10573231.008 - Proj.dosap.Exec.Plano Diretor

''e.
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03.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICfPIO
08.02 - BEM ESTAR SOCIAL
0302.9.0.0,0.
- Rcserva dc Contingência
5,742,329,65
0802.99999999,034- Rc3erva dc Contingência
5.742.329,65
Artigo 3 - Scrviro dc rccursos para cobertura do Crdito
constante no artigo 19, as rcduçcs constantes do artigo 2Q.
Artigo 42 - Revogam-se as disposiçes em contrrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI, 07 de junho de
1.979.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
Lei Q 1011 1 de 07 de agasto de 1.979.
"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
E REDUZ DOTAÇ0 0RÇAMENTRIA." 1
CELSO LUIZ MARTINS, Préfeito Municipal do Taquari:
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei. Organica do Município, que a Cínara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo IQ-Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Cr
ditp Especial no valor de U 520.000,00 (Quinhentos e vinte mi]. cruzei
ros) para aquisiço de um coletor compactador de lixo FRUEHAUF:
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
07.01-SERVIÇOS URBANOS
Funço
10-Habitaço e Urbanismo
Programa
60-Serviço de utilidade ptb1ica
Sub-Programa
325-Limpesa Pt'blica
Projeto
018-Aquisiço de Equipamentos
U 520.000,00
4.1.2.0
l$ 520.000,00
-Equipamentos e Mat.Permanente
Artigo 29-5o reduzidas as seguintes dotaçes orçamentrias:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICt'PIO
88.01-SA liDE
08,01-3.1.2,0
t 150.000,00
-Material de Consumo FPM
08.01-3.1.3.0
-Serviços de Terceiros FPM
t$ 120.000,00
08.01-13078212.027 -Manut. Serv. de Satde
270.000,00
08.01-4.1.1.0
-Obras e instalaç6es FPM
250.000,00
08.01-13764481.017 -Drenagem e Canal.Esgotos Pluviais
U 250.000,00
Artigo 39-Servito de recurso pera cobertura do CréditoEspecial de que trata o artigo 19 as reduçes constnates do artigo 2 1
no valor de U 520.008,00 (Quinhentos e vinte mil cruzeiros),
Artigo 4-Revogadas as disposiçes em contrrio, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaço.
GABINETE DC PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI 1 07 de agosto de
1.979.
Registre-se e Pub1iqu-se
Jogo Carlod e
\r,s Coutinho
Secretárig da Admpistraço
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PREFEITURPL MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
Lei nQ 1012, de 21 da aQoato da 1979.

"Altera o Artigo 12 da Lei nc 1003, da 29
de dezembro de 1,978."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçase que me confere o Art.
14, inciso II, da Lei Orgnica do Municlçiio, que a Camara Municipal
aprovou e au sanciono e seguinte 1-ai:
Artigo IQ - O Artigo lQ da Lei .Q 1003 9 de 29 de dazem.bro de 1978 passa a teta seguinte redaço:
o Poder Executivo autorizado a fazer dàaço de um ter
rena, sem benfeitorias, a firma Curtume Palasinos 5/A, CCC n....,,.
96.739.537/0001-47, Inscriço Estadual nQ 124/0000828, com seda na
cidade do So Leopoldo e filial nesta Cidade, situada na zona Urbana, com uma área calculada em 18.340 m2, com as seguintes confronta
Ç0952

Ao norte, 262m 0 com terras de propriedade de Frederico
Damio Arnt Bavarosco e Homoro Laranjeira Martina; ao Sul,. 262m,com
com terreno de propriedade daFirma Ibrasa; ao Lesta, 70m, com
a
Rua dos Pinheiros e ao 0ate., 70m, com Rua sem denominaço.
Pargraf'o tinico -No sendo a .construço dos paui1hes
Industriais iniciada no prazo da .1 (um) ano, a contar da data da aftivaço desta doaço, revertera o referido terreno ao domínio do
unic{pio.
Artigo 2 - Esta Lei entrara em vigor na data da sua pu
b1icaço, revogadas as dispoeiç6es em contrario.
CAOINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI,21 de agosto
de 1.979.

Celso Luiz Martina
Prefeito Municipal
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PREFEITURA. MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
Lei n9 1013, de 21 de agosto de 1.979.
"Autoriza a permuta de im6veis e a prestaço de serviços de demoliço e terraplena
gem e dá outras providncjas."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o Artigo 14, incisso II, da Lei 0rgnica do Município, que a Cmara Munici
pai aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar permuta de um terreno do Munic{pio, com a superfície de 3.000 m2 e as seguintes confrontaçaes: ao Sul, com o Rio Taquari; ao Norte, com
terras da Associaço dos Funcionrios Municipais; a Leste, com a Rua
Pssis Brasil e, a Oeste, com terras do Dr. Ooo Menezes Costa,
§ 19 - Dessa área de 3,000 m2, ser reservada uma faixa de 12rn de largura para abertura de uma rua com acesso ao rio, no coa
torno da divisa com terras do Dr, Jogo Menezes Costa, a Oeste, e, ao
Norte, com terras da Associaço dos Funcionrios Municipais, ligando
o rua Assis Brasil.
§ 2 - O Terreno de que tratà este artigo será permutado
por outro, de propriedade da Empresa Navegaço Aliança Ltda, com a
superf{cie de 2.025 m2 e as seguintes confrontaçes: frente, ao Norte, com ponta aguda, na rua Dr. Rodrigo \iilanava; fundos, ao Sul,com
terras da Municipalidade; ao Leste, com a rua do Tanino, e, ao Oeste
com a Rua Assis Brasil.
Artigo 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a prestar serviços de demoliço de prédio e terraplenagem
empresa Navegaço
Aliança Ltda, mediante o pagamento da importância de B 508.080 9 00 (Guinhentos mil cruzeiros).
Artigo 3Q - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaço, revogadas as disposiçaes em contrrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 21 de agosto de 1.979.
r ti n s
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Estado do Rio Grande do Sul
Lei ng 1014, de 21 de agosto de 1,979.

ttA u t or iza a abertura de crdito suplernen
tsr e reduz dotaço orçamentaria."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
*
• e •
artigo 14, - inciso II da Lei Organica da Municipio,
que a Cama
ra Municipal aprovou e eu sanciono a :8nte lei:
Art. l - Fica aberto um credito suplementar de ia..
500.000,00(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS), para atender as seguintes despesas:
SECRETARIA DE EDUCAÇ0 E CULTURA
06.01-3.1.1.1
-Pessoal Civil F.P.M.
tiS 350.000 9 00
06.01-Q8422l82.015-Manutenço dos Serv. de
Ensino de 19 Grau
350.300,00
SECRETARIA DL OBRAS E SANEAMENTO
07.02 - D.M.E.R.
07.02-3.1.2.0
-Material de Consumo F.P.M.
150.000,00
07.02-16885352.024-Conservaço a Manutenço da
Rede Rodov. Municipal
i
150.000,00
Art. 2? - Fica reduzida as seguintes dotaçes orçamentirias:
SECRETARIA DE EDUCAÇ0 E CULTURA
06.01-4.1,1.0
-Obras e Insta1açes F.P.M.
w 100.000 9 30
O6.0.l-O8420251.0Q5-Construç'o de Prdios
100.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
07.01-Serviços Urbanos
07.31-4.1.1.0
-Doras e Insta1açes F.P.M.
U 300.000,00
07.01-1091571.013 -Asfaltamento e Calçamento de
Ruas
300.003,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
08.01 - Satde
38.01-3.1.1.1
-Pessoal Civil F.P.N.
30.000,00
F
\
08.01-13070212.027-Manutenço dos Serv.de Satde 1
30.000,00
08.01-4.1.1.0
-Obras e Insta1açes F.P.M.
70.000,00
í'$
08.01-13764471.016-Extenso da Rede de Água e
Construço de Bicas Pib1icas
70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

do
Art. 39 - Srviro de recurso para a cobertura
crdito que trata o artigo 19 as reduçes contantes no artigo
22 no montante de L4 500.000 9 00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS).
Art. 42 - Revogadas as disposiçesem contrrio, es
ta lei entrara em vigor na data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 21 de aagosto de 1.979.

Celsouiz Partins
Prefeito Municipal

Registre-se e pub1ique-9:
3 0 g0
Secrett/de Admin/raço

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
Lei n9 1015 9 de 03 de outubro de 1.979

Abre crédito suplementar, reduz dotaço
orçamentária e indica como recurso a ar
recadaço a maior a se verificar no exercicio, It
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber no uso das atribuiçaes que me confere a Lei Or
gnica do Munic{pio em seu artigo 14, inciso II, que a Câmara Muni
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo lo-Fica Aberto um Crédito Suplementar de í.......
4.445,000,00 (Quatro mi1hes, quatrocentos e quarenta e cinco mil
cruzeiros) para atender o pagamento das seguintes despesas:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO
03.01-3.1.1.1.
-Pessoal Civil
U
230.000,00
03.01-3.1.3.0.
100.000 9 00
-Serv. de Terceiros e Encargos B
03.01-03070212.008
330.000,00
-Manut. Serv.Exp.Pes.Prot.Asses. B
SECRETARIA DA FAZENDA
05.01-3.1.1.1.
-Pessoal Civil
375.000,00
$
05.81-03080322.012
-Coord. Serv. Administrativos
I
375.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇO E CULTURA
06.01-3.1.1.1.
-Pessoal Civil
190.000,00
06.01-08421882.015
-Manut. Serv. Ensino 12 Grau
190.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
07.02- D,M.E.R.
07.02-3.1.1.1.
-Pessoal Civil
B 1.400.000 9 00
07,02-3.1.24.
-Material de Consumo
700.000,00
B
07.02-16885352.024- -Cons. Manut. Rede Rodov.Munic. B 2.100.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
08.02-BEM ESTAR SOCIAL
08.02-3.1.1.3.
-Obrigaçes Patronais
l$ 1.100.000 9 00
08.02-15824942.031
$ 1.100.000 1 00
-Contr. ao INPS e IPE
08.02-3.2.5.1.
380.000,00
-Inativos
$
08.02-3.2.5.2.
-Penses
50.000,00
08.02-15824952.032
350.000,00
-Pag. Benef. a Inat. e Pene.
t
Artigo 2Q-5o reduzidas as seguintes dotaçes orçamentrias:

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

GABiNETE DO PREFEITO
02.01-3.1.2.0.

45.000,00

-Material da Consumo

02.01-83070212.007 -Manut. das Sub-Prefeitura

20.000,08

02.01-08462242.005 -Promoçes Esportivas

25.000,00

02.01-11653662.004 -Prornoçes Turísticas

20.000,00

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇ0
03.01-3.1.24.

03.01-03070212.008 -Manut.Serv.Exp.Pas.Prot.ASseS.
03.01-3.2.3.1.

20.000,00

-Materialde Consumo

ii

20.000,00
17.000,00

-Subvençaes Sociais

03.01-03810312.009 -Cont. a Orgos Assis. e Asses. i$

17.000,00

SECRETARIA DA FAZENDA
05.01-3.1.9.1.

-Sentenças 3udicirias

05.01-3.1.9.2.

-Desp. de Exaro. Anteriores

05.01-03080322.012 -Goord. Serv. Administrativos

10.000 9 00
6.000 2 00
t

16.000,00

SECRETARIA DE EDUCAçO E CULTURA
06,01-3.1.34.

50.000,00

-Sarv. de Terceibos e encargos

50.000,00

06.01-08421882.014 -Manut Gabin. do Secretrio
06.01-3.2.3.1.

100.000,00

-Subvençes Sociais

06.01-08474272.020 -Part. Campanha Aiim, Escolar

10.000,00

06.01-08473552.019 -Dist. Bolsas de Estudo

90.00 0,88

SECRETARIA DE O6RAS E SANEAMENTO
07.01-SERVIÇOS URBANOS
07.01-3.1.1.1.

-Pessoal Civil

07.01-3.1.2.0.

-Material de Consumo

100.000 2 00
80.000,00
180.000,00

07.01-10580212.023 -Manut. Serviços Urbanos
07.03-SERVIÇOS HIDR0VIRIOS
07.03-3.1.3.0.

-Serv. de Terceiros e Encargos $

30.000,00

l$

30.000,00

$

250.080 1 00

07.03-16905662.026 -Manut. Serv. Travessia Barca
07.03-4.1.2.0.

-Equip. e Material Permanente

07.03-16905661.018 -Reequipamento de Embarcaçes

250.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICfPIO
08.02-BEM ESTAR SOCIAL
08.02-3.2.3.1.

-Subvençes Sociais

08.02-15814862.030 -Aux. a Entidades Benef'icentes íi$

80.000 2 00
80.000,00

PREFEITURA. MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Artigo 3 - 5erviro de recursos para cobertura do cr
dito Suplementar constante do artigo 19:
As reduçes contantes do artigo 2, no valor de t$.
808.000,00 (oitocentos e oito mii cruzeiros)
Arrecadaao a maior a se verificar no exercfcio no
valor de a 3.637.800,00 (tres milhasa e seiscentos e trinta e sete
mil cruzeiros).
Artigo 49_ Revogam-se as disposiçes em contrario, esta Lei entrar' em vigor na data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI,03 de outubro de 1.979.

Ce
Mar ti n s
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Joga CarloV/e Quajs Coutinho
Secretri da Ad.in..straço

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
Lei ng 1016, de 03 de outubro de 1.979,
e

uRit e ra o Artigo 1Q da Lei nP 1013,
de 21 de agosto de 1979.1
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei
Orgânica do Município, em seu Artigo 14, inciso Ii, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo IQ — O Artigo lQ da Lei nQ 1013, de 21 de agosto
de 1979 passa a ter a seguinte redaço:
-Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar pef'muta de
um terreno do Município, com a superfície de 3.000 m2 e as seguin
tas confrontaçes: ao Sul, com o Rio Taquari; ao Norte, com terras da Associaço dos Funcionrios Municipais; a Leste, com a Rua
Assis Brasil e, a Oeste, com terras da Associ.aça dos Euncionrios Municipais,
§ 1Q * Dessa área de 3.000 m2, será reservada uma faixa
de 25 metros de largura para abertura de uma rua com acesso ao
Rio, no contorno da divisa com terias da Associaço dos Funcionrios Municipais, a Oeste, e, ao Norte, tambm, com terras da Associaço dos Funcionrios Municipais, ligando-o & Rua Assis Bra311.
o
§ 2Q — O terreno de que trata este artigo ser á permutado por outro, de propriedade da Empresa Navegaço Aliança Ltda ,
com a superfície de 2.025 m2 e as seguintes confrontaçes:frente,
ao Norte, com ponta aguda, na rua Dr, Rodrigo Ji1anova; fundos,ao
Sul, com terras da Municipalidade; ao Leste, com a rua do Tanino,
e, a Oeste, com a Rua Assis Brasil.
Artigo 29 — Revogadas as dispcsiçes em contrrio, esta
lei entrará em vigor na data de sua publicaço.
CMBINTL DO PREFEITO MUrjILIPAL DE TAíUAR, 03 de outubro de 1.979.

Ce
.. .0
Martins
Prefeito Municipal

Registre-se e Publiqu -se:
Jogo
Secret

elua Coutinho
Car"
straço

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
Lei ng 1017 1 de 03 dé outubro de 1.979..

UFixa as divisas inter-distritais."

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o Ar
tigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Munícipio, que a Cmara Muni
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1 - Ficam fixadas as divisas inter-distritais
deste Município, da seguinte forma:
-Divisa entre o i (Primeiro)e o 29 (Segundo) e 32 (Terceiros) Distritos:Ficar delimitada pela Rodovia BR-386, Presiden
te Kennedy e/ou Estrada da Produço, em toda a sua extenso;
-Divisa entre o 22 (segundo) e o 32 (Terceiro) Distrito:
Ficara demarcada pela Rodovia T-150, Estrada da CINTEA, até onde es
ta se encontra com a estrada TQ-79, Boa Esperança-Cabritva, seguinto
por esta até a TQ-109, prolongando-se até a RFFSA, junto ao tt.nel, e
por ela, na direço Leste até encontrar a estrada que passa na pro-*
priedade do Senhor Roberto Arthur Grf, seguindo até a estrada Passo
Fundo e por ela at a divisa com o Município de Montenegro,na propri
edade do Senhor Valdir Vargas.
Artigo 22 - Revogadas as disposiçaes em contrário,, esta
lei entrará em vigor na data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 03 de outubro de 1.979.

Martins
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:
Jogo Carlos,4rC/utinho
Secretri ' d4 Adminisjraço

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul
Lei

n9

1018 1 de 30 de outubro de 1.979.

"Considera de utilidade ptb1ica a ASSOCIAÇO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - de Taquari-RS."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipa.1 de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere
o artigo 14 9 inciso II, da Lei Orgânica do Munic{pio, que a
mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo 12 - Fica considerada de utilidade pb1ica
a Associaço de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE-, cOm sde nesta cidade.
Artigo 2 - Para efeito do artigo 19 a entidade
devera ter:
Personalidade Jurídica
Efetivo Funcionamento
Os cargos da Diretoria no iernunerados
Prestaço de serviços relevantes à coletividade.
Artigo 30 - A entidade considerada de utilidade ptblica fica obrigada a apresentar, anualmente, exceto por jus
to impedimento, a critério do Poder Executio Municipal, relaço circunsteaciada dos serviços que houver prestado à coletividade.
único - Ser cassada a declaraço de utilidade
piblica no caso de infraço deste dispositivo ou, por qualquer
motivo, a declaraço exigida nao seja apresentada em trs anos
seguidos.
Artigo 49 - Será igualmente caseada a declaraço
de utilidade pb1ica, seja ex-oficio, seja mediante representa
ço documentada do 6rgão do Ministério Ptblico, ou de qualquer
interessado, sempre que se provar a no obediência &s exig&ci
as desta Lei.
Artigo 52 - Revogadas as disposiçes em contrario
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de outubro de 1979.
Registre-se e Publi e-se.

Jogo CaK

d
u inho
Secretri da Admnistraço

-

Ce
rtins
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Taquari
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Lei n2 1.019, de 13 de novembro de 1.979
"Concede anistia fiscal"

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito. Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçaes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a Camara Municipal aprovou o ou sanciono a seguinte lei:
Artigo ]Q - Fica concedida anistia fiscal, com dispensa de multa, juros de mora e correço monetria, a todos os
tributos em atrazo, que forem recolhidos aos cofres municipais
até o dia 31 de dezembro de 1979.
Artigo 29 - Revogadas as disposiçes em contrario ,
esta lei entra em vigor a partir de 19 de novembro de 1979.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAqUARI, 13 de no
vembro de 1979.
(

rtins
iz
Ce
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-a,e:

Joo Carlo/dfr Quadro Coutinha
Secretario/da Administraço

Prefeitura Municipal de Taquari
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Lei n Q 1.020, de 30 de novembro de 1.979

"Abre crédito suplementar e reduz
dotaço orçament.ria".
Celso Luiz Martins, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber no uso das atribuiçes que me confere a
Lei 0rgnica do Município, em seu art. 42, inciso II, que a Crnara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l - Fica aberto um crédito suplementar no va
lor de e$ 160.000,00 (cente sessenta mil cruzeiros), para atender
o pagamento das seguintes despesas:
GABINETE DO PREFEITO
02.01-3.1.3.0 - Serviços de Terceiros e Encargos
02.01-03070202.003 - Manutenç.o do Gabinete do Prefeito $

30.000 3 00
30.000 9 00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇXO
- Serviços de Terceiros e Encargos
03.01-03070212.008 - Manutenço dos Serviços de Expediente, Pessoal, Protocolo e Assesso
ramento.
0
03.01-3.1.3.0

30.000,00

30.000 9 00

SËCRETARIA DA FAZENDA
05.01-3.2.6.5

- Juros de Outras Dívidas
05.01-03080332.012 - Liquidação da Dívida Ptb1ica
Art. 2- i'i reduzida a seguinte dotaço Orçament.ria
SECRETARIA DE EDUCÇQ E CULTURA

$ 100.000,00
$ 100.000,00

06.01-3.1.1.3 - Obrigaçes Patronais
06.01-1582942.022-Contribuiço ao INPS e IPE

160.000 2 00
$ 160.000 9 00

- segue -

Prefeitura Municipal de Taquari
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Cont.
Art. 32- Servir. de recurso para cobertura do crédito suplementar
constante no art. l, as reduçes constantes no art. 2.
Art. 42 Revogam-se as disposiçes em contrrio, esta lei entrará
em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, O de novembro de 1979.

Prefeito Municipal

RegistreJo.o Car1
Secretri

"
Coutinho
straçio

o

Prefeitura Municipal de Taquari
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Lei ng 1.021 1 de 7 de dezembro de 1.979
"Fixa novos níveis salariais aos servidores municipais."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçss que me confere O
Art. 14, inciso II, da Lei Organica do Municipio, que a Camara
Municipal aprovou e au sanciono a seguinte lei;
Artigo l - Passam a ser os seguintes os valores atribuidos como remuneraço ao funcionalismo municipal:
T A B E L A
1
BlSIC0
A

A

PA0R0

JANEIRO

1
2
3
4
5
6
7

2.580 1,00
3.615,00
4.450,00
5.545,00
6.680 1,00
8.860,00
13.300,08

MAIO
2.980,00
4.170,00
5.140 1,00
6.400 2 00
7.710 9 00
10.220,00
15.345 9 00

SETEMBRO
3.375 1,00
4.725 9,80
5,825,00
7.250,00
8.740,00
11.585,00
17.390,00

FAIXA A
JANEIRO

PADR0

2.910,00
3.865,00
4.706,00
5,790,00
7.220,00
9.985,00

1

2
3
4
5
6

MAIO

3.360,0,0
4,460,00
5.430,00
6.682,00
8.330,00
11.520,00

3.810,00
5.055 9,00
6.155,00
7.575 1,00
9.445,00
13.056 9,00

aQ___

-- ---

FAIXA
PA0R0

SETEMBRO

a

JANEIRO

MAIO

SETEMBRO

1
2
3
4

3.080,00
4,160,00
5.000,00
6.100,00

3.555 9,00
4,800,00
5.770,00
7.035,00

4.030,00
5.440,00
6.535,00
7.975,00

5
6

7.770,00

8.960,00

10.155,00

11.076 2 00

12,780,00

14.485 9 00

715510

170895,OO20.28000

Prefeitura Municipal de Taquari
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FAIXA C

PADR'O

JANEIRO

MAIO

-

SETEMBRO

1

3.315,00

3.825,00

4.335,00

2

4.325,00

4.990,00

5.655,00

3

5.250,00

6.060,00

6.870,00

4

6.370 9,00

7 9 350,00

8.330,00

5

8.315,00

9.595 9 00

10.870,00

6

12.160,00

14.035,00

15.905,00

7

16.00

19.165 9 00

T A B E L A

II

Magistério

NÍVEL

JANEIRO

M-.i

2.760,00

3.160,00

3.580,00

M-2

2.950,00

3.405,00

3.860,00

M-3

3.315

3.825 2 00

4.335 9 00

MAIO

TABELA

SETEMBRO

III

Cargps em Ex t i n cao

CATEGORIA

JANEIRO

MAIO

SETEMBRO

a

Continuo

2.915,00

3.360,00

3.810,00

Fiscal

3.275,00

3.780,00

4.285,00

Capataz

4.615 9 00

5.325 1 00

6.035 1,00

Turrneiro

2.915 0 00

3.360,00

3.810,00

Motorista

4.125,00

4.765,00

5.400,00

TABELA

IV

Funçã o Gr alif ic a da
FG

JANEIRO

MAIO

SETEMBRO

FG1

1,320,00

1.520,00

1.725,00

FG 2

2.490,00

2.875,00

3.255,00

FG 3

3.615,00

4,170,00

4,725,00

FG 4

4.705,00;

5 9 430,00

6.155,00

FG 5

6.370,00-,

7.350,00

8.330 9 00

FC 6

8,310,O0

9.590,00

10.870,00

___

Prefeitura Municipal de Taquari
ESTADO DO RIO GL4NDE DO SUL

$

TABELA

V

Cargos em Comisso
-

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

1
2
3
4
5
6

JANEIRO

MAIO

3 9 870,00
6.065,00
7.220,00
9,410,00
12.740,00
16*610 00

4.460,00
7.000,00
8.830,00
10.860,00
14.700 9,00

SETEMBRO
5.060,00
7.930,00
9.415,00
12.310,00
16,660,00
________

Artigo 2Q - Os inativos e Pensionistas tero aumentos de
30%, 20% e 20%, nos meses de Janeiro, Maio e setembro de 1980, respectivamente, calculados sabre seus vencimentos de dezembro de
1979, aproximando-se para mais valores inferiores a f$ 5,00 (Cinco
crUzeiros).
Pargrafo (nico: Os inativos do magistrio tero como limite mXnimo de sua remuneraço os valores atribuidos ao nve1 M-1
da Tabela II, do artigo l.
Artigo 3Q
As despesas resultantes desta lei, correro
conta de dõtaço prpria, consignada na proposta orçamentaria para o exercfcio de 1980.
Artigo 42 - Revogadas as disposiçes em contrrio, esta lei entrará em vigor a partir de 19 de janeiro de 1980.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI, 7 de Dezembro
de 1.979

r ti n
Prefeito Municipal

Registre-se e Pub1iqugse:
Jo.o Cari
s Coutinho
Secretari. da Adm nistraço

ESTADO 1 RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
LEI NQ 1022 1 de 07 de dezembro de 1.979
0RA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MIINICfPIO tE TAQUARI
PARA O EXERCíCIO DE 19800
CELSO LIJIZ MARTINS, Profaito Municipal do Taquari.
raça saber, em cumprimento ao disposto no artigo 14, inciso II, da Lei Orgnica do Município, que a Cmara Municipal decretou e eu sanciono o seguinte lei:
Art.lQ- A Receita Total para o exercício de 1980 1 esta Art.20- A Despesa Total do Município, para o exercício de 1980 9
esta fixada em i1 55.095.220,00 (cinQUenta e cinco mil
orçada em $ 55.095.220,00 (cinquenta e cinco lhee, noventa e cinco mil e duzentos e vinte cruzdiros),
mii.Ees, noventa e cinco mil e duzentos e vina qual será realizada com a seguinte c1assificaço:
te cruzeiros), a qual será arrecadada em coa DESPESAS CORRENTES
formidade com a 1egislaço em vigor e obedeci1-Despesas de Custeio............J$ 38.82.299,00
da a seguinte ciaseificaça:
II-Tiansferncias Coraentee......M 4.709.862,00
RECEITAS CORRENTES
l$ 43.512.161,00
4.208.000 9 00
1-Receita
DESPESAS DE CAPITAL
lI-Receita Patrimonial.........ii$
2000000,00
880.000 9 00
111-Receita Industrial........â$
II-Inverses Financeiras...........t$
190.000,00
IV-Transerncias Correntee... 36.654.180,00
780.000,00
III-Transferncxas Correntes.,....$
$
11.583.059,00
870.000.00
V-Receitas Divereas..........ãS
TOTAL GERAL DA DESPESA........J 55.095.220,00
11 42.812.1811,00
RECEITAS DE CAPITAL
5.000.000,00 '
I-0peraçes de
100.000,00
II-Alien.Bens Mtveis e im6veisi$
III-Transferncias de Capital.$ 7.183.040,00
1V-Outras Receitas do Capita1.i$
ff 12. 283.040,00
TOTAL GERAL DA RECEITA.....
Art.3Q- É o Prefeito autorizado a realizar operaçes de crédito, por antecipaço da faceita, até o limite de Ii$ li.000.000,00 (onze .milhas de cruzeiros)9 ao juro corrente no.s Bancos, para 1iquidaço integral dentro do
Exercício Financeiro coma produto das Receitas Correntes.
0'

-

- segue -

.Art.4Q- É o prefeito autorizado a abrir créditos suplemantares, em qualquer época do exercício, até o limite de 20%
da Previso Orçamantria da Receita, obedecidas as disposiçes coatantes do Art. 7Q e .Art. 439 da Lei Fade
ral ng 4.320 de 17 de março de 1964.
Art.5- O valor atribudo a cada projeto ou atividade, apresenta uma prouiso da custo que ser4 considerada automaticamente reajustada pala eLetiva execuço, respeitados os limites Lixados por elemento de despesa de cada
unidade orçamentr.ia.
Art.69- A presente Lei entrara em vigor no dia lo da janeiro de 1900 9 revogadas as disposiçes em contrario.

GABINETE
zembro de 1.979.
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CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI
E,tado do Rio Grande do Sul

Lei n 1.023

de 14 de abril de 1980..
'Cria cargos na Secretaria da C
mara Municipal e da outras providencias". -

JOSE M!\RINO GRGORY, l

ice-Prsidente em exercício

da

Cmara Municipal de Taquari.

-1

Faço saber, no uso das atribuiçes que me so conferidas
pelb art. 37, § 2, da Lei 0rgnica do MunicÍpio, que a Cmara aprovou e eu promulgo a seguinte lei:
. -rt. 19
So criado, na Secretaria da Cmara unicipa1

1

observados os princÍpios gerais da Lei n 2 907,, de 12 de novmbr'-.*-- 'J
Joe 1974, os seguintes cargos, de provimento efetivo:
,

r
NÍvel

T'Jmero

Principal

bi.

Mdio

01

.

Cdigo

Denominaço .Tciico em .Con-.
Auxiliar Admí

-

.3.3.1.7
2.3.7.2

--:-.

p

-nistrativo
Simnies
01
Servente
.
1.3.8.1
.
•
Art. 2 - P promoço horizonta1, -instituÍda -pela Lei
907, de 12 de novembro de 1974, bem como os avanços trienas, sero concedidos considerando-se, naprimeira investidura, o tempo de serviço anterior em cargo ou funço equivalente. -1rt. 39
So asseguradas, aos funcionrios da Cmara Municipal, todas as vantagens atribuidas pela Lei n2 907, de 12

de

novembro de 1974, aos funcionrios municipais.
Art. 4P - !\s despesas decorrentes da apiicaço da preente lei correro 'a conta das dotaçes fixadas na Lei 0rçamentria.
Art. 5 - Esta lei entrara em vigor a lQ de janeiro
de
1980, revogadas as disposiçes em contrrio.
GPBINETE DP PRESIDeNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TÍ\QUARI, em 11 de abril de 1980.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
E!tado do Rio Grande do Sul

Lei ng 1.024 de 15 de maio de 1980.

"Autoriza o Poder Executivo a doar
um terreno no Cemitrio Municipal.0

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Municipia, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar
a família de DM110 DA COSTA LEITE o terreno no Cemitério Municipal, onde esto enterrados os restos mortáis do referido cidado.
Parágrafo tnico: A presente doaço
sem encargos
familia do donatrio, em prazo perptuo de uso aos descendentes
de jQ grau, nos termos do art. 49, inciso 1, letra "a" da Lei Orgnica do Município.
Art. 22 - Revogadas as disposiças em contrario, es
ta lei entrarao em vigor na data da sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 15 DE MA10 DE1980.
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Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL QE TAQUARI
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Estado do Rio Grande do Sul

Lei ng 1.025 de 15 de maio de 1980.

Autoriza a abertura de cródito especial e reduz dotaço orçamentária
CELSO LUIZ MARTINS, Pre?eito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçaes que me conrere o artigo 14 1 inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a
Câmara Municipal aproecu e eu sanciono a seguinte Lei:
-. Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir cródito especial no valor de U 500.000,00 (quinhentos cruzeiros), para atender a seguinte desposa:
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
07.01 - Serviços Urbanos
runço
10 - Habitaço e Urbanismo
Programa
60 - Serviço de Utilidade Pb1ica
Subprograma
448 - Saneamento Geral
Projeto
1.022 - Construço do Sanitório Piblico
4.1.1.0
- Obras e Instalaçes
Art. 2Q reduzida a seguinte dotaço orça rnentória:
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
07.02 - D.M.E.R.
07.02 - 4.1.2.0
Equipamentos e Mat.Permanente
500.000,00
07.02 - 16885311.017 - Aquisiço de Veículos, móquinas e Equip. Rodoviórios
500.000,00
Art. 39 - Serviró de recurso para cobertura d o
cródito especial de que trata o art* l, as reduçes constantes
no artigo 29 9 no valor de B500.000 1 0O (quinhentos mil cruzeiros).
Art. 4Q - Revogadas as disposiçaes em contrório,
esta lei entraró em vigor na data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 15 de
maio de 1980

Registre-se e pub1iquee
Z10 o
r4'/da Adminisraço

CE
RTINS
Prefeito Municipal

Lei

n9

1026 de 19 de maio de 1980.
Autorjza o Poder Executivo a alienar
mediante concorrncia pública motores
inservveis o vefcuios usados"

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari,
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere
o artigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Municipio, que a
mara Municipal aprovou e eu sancionb a seguinte Lei:
o poder executivo autorizado a alienar
Art.19mediante concorrência pb1ica, dois(2) motores inservveis,sendo um (1) motor Perkins 4 cilindros, modelo 4.203 & diesel, usado e o outro a gasolina com 6(seis) cilindros, nOJ-109G1; um au
tornovel Opala 73(setenta e tres), marca chevrolet cedam, motor n11 330515M, chassis 5N69CC8159318 e um(1) Jipp Willis, ano de fabricaço 1968, nQ motor 5.8.872.
§iinico_s bens a serem aliendos, sergo avaliados
por uma comissao especial, que fixara o preço minimo,
Art.22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicaço, revogadas as diposiçes em contrrio,
CPBINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI, 19
de
maio de 1980.
ti n s
Prefeito Municipal

Registra-se e PubliqueJogo Car!
Secreta

-tinho
9 ao

CÁMARA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n9 1.027, de 22 de maio de 1980

Considera de utilidade pGblica o
Conselho Taquariense de Clubes
4 - S - CONTAC.
JOÃO VILMAR MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Taquari.
Faco saber, no uso das atribuições que me con
fere o art. 32, item IV, da Lei Orgânica do Municipio, que a
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 19 - Fica considerado de utilidade públi
ca o Conselho Taguariense de Clubes 4 - S - CONTAC - com sede
nesta cidade.
Art. 29 - Para efeito do art. 19, a entidade deverã ter:
Personalidade jurïdica
Efetivo funcionamento
Os cargos da Diretoria não rernunerados
Prestação -de serviços relevantes à comunida
de.
Art. 39 - A entidade considerada de utilidade
pfiblica fica obrigada a apresentar, aualmente, exceto por justo impedimento, a critrio do Poder Executivo Municipal, relação circunstanciada dos serviços que forem prestados à coletividade.
Parágrafo inico - Será cassada a declaração de
utilidade pfb1ica no caso de infração deste dispositivo, ou
por qualquer motivo a declaração axigida não seja apresentada
em três anos seguidos.
Art. 49 - Será igualmente cassada a declaração
de utilidade pfiblica, seja cx-oficio, seja mediante representa
ção documentada do órgão do MinistFrio Pib1ico ou de qualquer
interessado, sempre que se provar a não ohedincia às exig&n -

CÁMARA MUNICIPAL DE TAQUARI
E(d0 d0 R0 GrAnd e do Sul

das desta lei.
Art. 59 - Revogadas as disposiç6es em contrário,
esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI, em 22 de maio de 1980.

João Vilinar Martins
Presidente da Câmara Municipal

Registre-se e publique-se

Rosa Maria Lautert
19 Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 1028 de 13 de junho de1980

Altera o Artigo 2° da Lei nQ 525,
de 6 de abril de 1961.

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari,
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere
o Artigo 14, inciso II, da Lei Orgnica do Munícipio, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo l - O artigo 22 da Lei nQ 525, de 6 de abril de 1961 1 passa a ter a seguinte redsço:
O Terreno, cuja aquisiço e autorizada pela presente 1i será doado ao Estado do Rio Grande do Sul para a canstru
ço das Escolas Reunidas Barao do IbicuL Dito imo'vel, objeto

da

presente doaço, mede 50 metros do largura por igual metragem

de

comprimento, confrontando-se ao Sul, com terras de propriedade da
Prefeitura Municipal; ao Norte, com a travessa Albino Pinto; ao 0este, com a Travessa Santo Antonio o ao Leste com rua sem denomina
ço.
Artigo 2 - Fevogadas as disposiçes em contrário,
esta lei entrará em vigor na data da sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 13
junho de 1980.

O
ti n s
Prefeito Municipal

Registre-se o Publiqu7e:
de Qua'r a Coutinho
Joo Gari
Secretro da Adm nistraço

de

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Lei ng 1029 de 13 de junho de 1980.

UD denomiaaço em uma rua na Vila de
Paverama".

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo 14,
Inciso II da Lei 0rgnica do Município, que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 19 - Fica denominado de "Rua Jacob Flach", a
artria que inicia na Rua José Jantsch Filho e termina na propriedade do Senhor Frederico Feyh Filho,
Artigo 2 - Revogam-se as disposiçes em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 13 de ju
nho de 1980*

c eÇ

a

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-s
Jogo Cano dQuadr.

ou inho

Secretr o da Administraço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
Lei n 9 1030, de 26 de junho de 1980.
IlAutoriza o Poder Executivo a doar, com encargo, um terreno ESCOLA CENECISTA DE 29 GRAU "SO JOSE".
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiços que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Municapio, que a Cmara/
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Artigo 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
doaço de um terreno, sem benfeitoria, ESCOLA CENECISTA DE 29 GRAU "SO 3OS", situada na zona urbana desta cidade, no lote n
97 1 do bairro So Jogo, com uma área calculada em 6,982,50 m2,com
as seguintes confrontaçes:
!o Norte, com a rua Waidomiro Mercio Pereira, com 84
metros; ao Sul,Com a rua Marechal Castelo Branco, com 86 metros ,
ao Leste, com a rua Eugênio Prescht, com 79. metros e, ao Oeste ,
com a rua ng 123 9 com 88,30 metros.
§ Primeiro - No sendo a construço dos pavi1hes ter
minadas, em cinquenta por cento, coforme Projeto, no prazo de 2
(dois) anos, a contar da data da efetivaço desta doaço reverte
rã o referido terreno ao domínio do MunicCpio.
e
§ Segundo - No poderá o donatrio transferir uso
Prutoa qualquer pessoa física ou jurfdica e nem desvirtuar das finalidades previstas nesta Lei.
Artigo 29 - A escola beneficiada, ficará sujeita a to
dos os encargos advindos desta doaço.
Artigo 39 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua
pub1icaço, revogadas as disposiçes em contrrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 26 de ju nho de 1980.

Mar-tins
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique- e
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Secretrio da Adminis rço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do fio

(

ra ndC do Sul

Lei n 2 1030, de 26 de junho de 1980.

AuLoriza o Poder Eocutivo a doar, com encargo, um terreno i ESCOLA CCNECI5TA DC 2Q GRAU "SO J0E 1 '.
CELSO LUIZ IIARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço sabor, no uso das atribuiçoos que me confere o tigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a Cmora/
4unicipal aprvou e au sanciono a seguinte Lei.
Artigo 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
doaço de um terreno, sem benfeitoria, ESCOLA CENECISTA DE 29 CRRU 11 50 J0SE", situada na zona urbana desta cidade, no 1ote n
do bairro 5o Jogo, com uma área calculada em 6.982,50 m2 9 com
as seguintes confrontaços:
Ao Norte, com a rua Waldomiro Mercio Pereira, com 84
metros, ao Sul,Com a rua Marechal Castelo flranco, com 86 metros ,
ao Leste, com a rua Cugnio Prescht, com 79 metros e, ao Oeste ,
com a rua ng 123, com 88,30 metros.
§ Primeiro - No sendo a construço dos pavilhes ter
minadas, em cinquenta por cento, coforrne Projeto,no prazo de 2
'dois) anos, a contar da data da efetivaço desta doaço, reverte
ra o referido terreno ao domfnio do Ilunicípio.
r
§ Segundo - No poderá o donatrio transferir uso

e
fruto a qualquer pessoa ffsica ou jur{dica e nem desvirtuar das fina1adades previstas nesta Lei.
Artigo 29 - A escola beneficiada, ficara sujeita a Lo
dos os encirgos advindos desta doaço.
Artigo 32 - Esta Lei entrara em vigor na data do sua
pub1icaço, rovogadas os disposiçes om contrario.
CA3lNCTE DO PREFEITO MUNICIPAL DC TAQUARI, 26 de ju :•nho do 1900.

Colso •Lui2 flartins
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Prefeitura Municipa' de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n9 1031, de 26 de junho de 1980.

"Autoriza a Locaço de serviços de
transporte f'luvial".

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do MunicCpio, que a Cámara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 19 o Municfpio autorizado a conceder, a ti
tulo de 1ocaço, a exp1oraço do serviço de travessia do Rio Taquari - Passo do Taquari - General Câmara,
Artigo 29 - O 1ocatrio necossriamente pessoa jurdi
ca com reconhecida idoniedade e tradiço de, no mínimo, cinco
anos de atividade no ramo, explorara os serviços por sua conta
e risco, devendo observar as tarifas fixadas pela SUNAMAM, Superintendncia Nacional da Marinha Mercante.
Pargraf'o dnico - O equipamento a ser utilizado devar4 ter urna capacidade mfnirna de carga de setenta toneladas.
Artigo 39 - "O primeiro contrato a ser firmado, ter/
a duraço nixima de três anos, podendo ser renovado".
Artigo 49 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
pub1icaço, revogadas as disposiçaes em contrrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 26 de ju nho de 1980.

uiz
rtins
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique se
Joao
Secretri/da Admintraço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI Ng 1032 1

DE 09 DE SETEMBRO DE 1980

"Abre credito suplementar e indica como recurso a arrecadaço a maior a se veri?icar
no exercCcio".
CELSO LUIZ MARTINS, Pref'eito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçaes que me con?ere a Lei!
0rgnica do Município, que a Câmara Municipal aprovou o eu sanciono
a seguinte Lei:
Artigo 12 - Fica aberto um crdito suplementar
d e
6.041.746,69 (seis milhaes quarenta e um mil, setecentos e quarenta e 8eis cruzeiros e sessenta e nove centavos), para adender a $
seguintes despesas:
- SECRETARIA DA ADMINISTRAÇ0 85.000 9 00

0301.3.1.1.1 - Pessoal Civil
0307212.007 - Manut, dos serviços de exp., pessoal,
protocolo e assessoramento ...........

85 0 000,00

- SECRETARIA DA AGRICULTURA 0401.3.1.1.1 - Pessoal Civil ........................ í
040181112.009 - Manut. os serviços de Fomento Agro Pastoril e-... .......I..e.-.. .... •-••-•.••

49.000,00
49.000 9 00

- SECRETARIA DA FAZENDA 0501.3.1.1.1 - Pessoal Civj]. .........................
$320.000,00
03080322.011 - Coordenaço dos serviços Administrativost 320.000,00
- SECRETARIA DE EDUCAÇ0 E CULTURA U39300,9 000,00
0601.3.1.14 - Pesoal Civil
08421882.014 - Manut. dos Serviços de-Ensino jQ Grau. 3.300.000,00
= SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 0702.3.1.1.1 - Pessoal Civil
16885353,023
Cone, e Manut. Rede Rodovihia Municipai •.................................
0703.391.1.1
SERVICOS HIDROVIRIOS =
0703.3.1.1.1
Pessoal Civil ........................
Manut. dos serviços de Travessia barca
16905662.024

B 7549466,11

-

754.466,11

-

-

-

300 4 000 9 00
300.000 9 00
segue ...

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Fie 2

- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0802.3.2.5.1 - Pessoal. Inativo .................. U
15824952.031 - Pagamento de benaflcios a inativos
e pencionistas ................... U

1.233.285,58
1.233.285,58

Artigo 22 - Servira de recurso para acobertura do
crédito suplementar constante no art. 12 9 a arrecadaço a maior a
se verificar rio exarccio no valor de 6441.746.69 (seis mi1hea
quarenta e um mil setecentos e quarenta e seis cruzeiros e sessen
ta e nove centavos).
Artigo 32 - Revogadas as disposiçss em contrario,
esta lei entrara em vigor na data de sua pubiucaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 09 de
setembró de 1980

artins
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
CeQcoutinho
Secretar o da Ad inistraço

300

• Prefeitura Municipal de Taquari
843

Estado do Rio Grande do Sul

~,

Lei nQ 1033 de 29 de Setembro de 1980.

"Fixa novos níveis salariais aos servido
res municipai8, revoga Lei ing 1021 1 d e
07 de dezembro de 1979 e dá outzas providências".

Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o Art. 14,
inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Passam a ser os seguintes os valores atribuidos,
Artigo 19
como remuneraço, ao funcionalismo municipal:
CS0 LUIZ MARTINS,

-

- TABELA -IFAIXA

B4SICO

PADRO

-

FAIXA

A

-

8

FAIXA

-

C

1

4.360 9 00

4.600,00

4.800,00

5.000,00

2

50010 1 00

5.360,00

5.765,00

56995,00

3

6.170 9 00

6.515,00

6.925,00

7.270,00

4

7680,00

8 9 020,00

8.440,00

8.820,00

5

9.250,00

9 4 995,00

10.750,00

11.515 9 00

6

12.265,00

13.925,00

15.335,00

16.840,00

7

18.415,00

19.925,00

21.475,00

229995,00

-

T A

II
8 E L A
Magistério
-

-

NÍVEL
4.360,00

1
M
2
M
M - 3
-

5.180,00

-

5.600,00

-

TA

B E L A

III

-

Cargos em Extinço
CATEGORIA
ContLnuo

4.360,00

Fiscal

4.880,00

Capataz
Turmeiro

6.845,00
4.360,00

........

Prefeitura Municipa de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

CATEGORIA
Motorista
Op. de Mquinas

FiS 2

6.225,00
6.8.45,00

- T A 8 E L A - IV Funço Gratificada

rc
FG
FG
FG
FG
FG
FG

- 1
- 2
- 3
4
- 5
6

3.110,00
4.560,00
6.225,00
7.260,00
9.180 1,00
14.520 9 00

-

-

- T A B E L A - VI Cargo em Comissõ
CC
CC - 1 .
CC - 2
CC - 3
CC - 4
CC -5
CC - 6

..

6.225,00
9.120,00
12.450,00
14.520 1,00
189365,00
29.050 9 00

Art. 29 - Os inativos e pencionistas tero aumento de 20
(vinte) no mes de setembro de 1980 1 calculado sobre os vencimentos/
de dezembro de 1979 9 aproximando-se para mais os valores inferiores
& 5,00 (cinco cruzeiros).
§. 19 - Dito aumento ser incorporado ao vencimento vigenta/
em agosto de 1980.
§ 22 - Os inativos tero como limite mínimo de seu veacimen
to basico o padro n0 01 (um) de sua classe, mais as vantagens ad quiridas.
- segue -..

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Artigo 39 - A despesa decorrente da presente lei corrsr
conta da dataço orçamentaria prpria.
Artigo 4Q - Esta lei entrara em vigor em iR de setembro d e
1980, revogadas as disposiçes em contrario, especialmente a Lei ng
1021, de O7 de dezembro de 1979.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 29 de Setembro
19808
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Registre-se e Publique-se
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Préfeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
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LEI N9 1034 DE

08 DE OUTUBRO DE 1980,
"Abre crdito Suplementar, apontando
como recurso a maior arrecadaço
provocada pela reestimativa do FPM".
--

CELSÜ LUIZ MARTINS, Pref'eito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei
0rgnica do Município, que a Cmara Municipal aprovou e eu sancio
no a seguinte Lei:
d e
Fica aberto um crdito suplementar
Art. 19
3,508.000 1 00 (TRÊS MILHES QUINHENTOS E OITO MIL CRUZEIROS), para atender pagamento das seguintes despesas:
-

-

SECRETARIA DE EDUCAÇ70 E CULTURA

-

Obras e Instalaçes FPM •...... í
4.1,1.0
08420251,008
i
Construço de Prdios FPM

500.000,00

-

500.000,00

......,...

-

SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
07.01
Serviços Urbanos
Obras e Intalaçes FPM .,,,.....
4.1,1,0
-

-

-

07.01

-

$

800.000,00

Asfaltamento e Calçamento de RuasFMíi$

800.000,00

-

10915711.013

-

SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
07.02
D.M.E.R
07.02
3,1,2,0
Materiais de Consumo FPM .,...,.
16885352.023
Conserveço e Manut, da Rede Rodo
viria Municipal FPM
-

-

-

-

-

-

-

$ 2,038,000,00

-

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

2.038.000,00

-

08.01
Equipe de Satde FPM.
08.01
4,1.1.0
Obras e Insta1açes FPM ......,.
13764481.019
Drenagem e Canalizaçc de Esgtos
-

-

-

-

-

Fluviais
-

100,000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICfPIO

100.000,00
-

08.02
Bem Estar Social.
08.02
3.2.80
Contribuiço ao PASEP. FPM .....
15844942.023
Recolhimento ao PASEP. ..,,,.,...., C4
-

-

-

-

70.000,00
70,000,00

1..

.

..
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Artigo 22 - Servirá de recurso para a cobertura do
Crdito constante no artigo 12, o acrescimo proveniente da rees
tirnativa da Cota Parte do Fundo de Participaço do Municfpio, relativo ao ano de 1980.
Artigo 32 - Revogadas as disposiçes em contrrio,
CABINETE DO PREFEITO MUNICIPÍ\L DE TAUARI, 08 de ou
tubro de 1980,

ar ti n s
Prereito Municipal

Registre-se e publique-se
-

-

(

1

Joso CariosdDuadro C utinho
Secretario/da Admjnis raçao

PREFEITURfl MIJHICIPflL DE TAQUÍtRI
Estado do Rio Grande do Sul

LEI NP 1034
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a Câmara Municipal desta localidade decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
em
Art. 12 - A Receita Geral do Municipio para 1981, esta orçada
e
Cr$ 110.827.971,00 (Cento e dez milhes, oitocentos e vinte
sete mil e novecentos e setenta e um cruzeiros) e será arrecada
da de conformidade com a legis1aço vigente, obedecendo a seguinte classificaço geral:
RECEITAS CORRENTES
I-ReceitaTributria...........................Cr$
11-Receita Patrimonial .......................... Cr$
III -Receita Industrial ......................... Cr$
IV
Transferncias Correntes ..................... Cr$
V-ReceitasDiversas......... ..... ...... ..... ...Cr$
-

8.108.000,00
288.000,00
1.610.000 1 00
81.045.431,00
1.154.000 9 00

Cr$ 92.205.431,00
RECEITAS DE CAPITAL
o

II - Alien. de Bens M6veis e Im6veis .............. Cr$
III - Transferncias de Capital .................... Cr$
IV
Outras Receitas •. .........
Cr$
-

Cr

5.000.000,00
100.000,00
13.522.540,00
O -

18.622.540,00

TOTAL GERAL DA RECEITA ....................... Cr$ 110.827.971,00
Art. 29 - A Despesa Geral do Municipio, para o exercicio de 1981, esta f'i
xada em Cr$ 110.827.971,00 (Cento e dez mi1hes, oitocentos e
vinte e sete mil e novecentos e setenta e úm cruzeiros) a qual
sara realizada com a seguinte classificação:
DESPESAS CORRENTES
I-DespesasdeCusteio .... ......................Cr$ 82.217.459,60
Cr$ 10.545.424,60
II - Transferncias Correntes
Cr$ 92.762.884,20
DESPESAS DE CAPITAL
1- Investimentos ................................ Cr$

16.865.086,80

II_InversesFinanceiras ........................ Cr$
III -Trans?erncias de Capital .................... Cr$

1.000.000 9 00
200.000,00

Cr$ 18.065.086,80
TOTAL GERAL DA DESPESA ....................... Cr$110.827.971,00
por
o Prefeito autorizado a realizar operaçes de crdito,
antecipaçao da Receita, até o limite de Cr$ 11.000.000,00 (Onze
inilh6es de cruzeiros), ao juro corrente nos Bancos, para liquidaço integral dentro do Exercicio Financeiro com o produto das
Receitas Correntes.
o Prefeito autorizado a abrir cr&ditos suplementares, em qual
Art. 49 quer época do ano, at o limite de 20% da previso orçamentaria
da receita, obedecendo as disposiçes constantes do Art. 79 e
Art. 439 da Lei Federal n9 4320.
uma
Art. 59 - O valor atribuido a cada projeto ou atividade, representa
previso de custo que ser considerada automaticamente reajusta
da pela efetiva execuço, respeitados os limites fixados por elomento de despesa de cada unidade.
Art. 69 - A presente Lei entrara em vigor no dia 19 de janeiro de 1981 ,
revogadas as disposiçaes em contrario.

Art. 39 -

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
TMQUARI, 29 de setembro de 1980.

CELS
rr'INS
Prefeito Municipal
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LEI NQ

de

1035,

05

de dezembro de 1980

" Cria Cargos na Câmara Municipal e d outras providancias 0
CSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o Art.. /
14, inciso II, da Lei Orgênica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. lQ - criado, na Câmara Municipal, observados
o $
princípios gerais da lei nQ 907 9 de 12 de novembro de 1974 1 o seguinte cargo de provimento efetivo:
Nve1
Principal

Nimsro Denominaço
1

Ccdigo

Consultor urdico

3.3.1.7

Art. 29 - O recrutamento externo, para o cargo criado pelo
art. 19, sara feito mediante concurso ptblico, da provas e ttu
loa.
Pargra?o t5nico - A valorizaço do tempo de serviç& ante nor em cargo ou funço ptblica, devera atigir, no mínimo, a 70% do total dos pontos atribuLveis no conjunto da prova de ttuba.
Art. 39 - O prazo de validade do concurso publico ser4 de
dojs anos, a contar da data em que for publicada a homologaço/
do seu resultado final.
Art. 49 - Observada a isonomia salarial, é aprovada a se quinta tabela de vencimentos, com as respectivas faixas de aces
se para promoçao horizontal:
Padro

7

Vencimentos Base

18.415,00

Faixa de Acesso

19.925,00 J21.475,.00J 22.995 9 00

§ lQ - A promoçao horizontal implica smente em aumento de
de vencimentos, sem qualquer aleteraço nas atribuiçea e reapon
sabilidades do funcionrio.
- segue -

Prefeitura Municipal de Taquari
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22 - A promoçao horizontal serao feita no período de 3 /
(tras) anos, considerando-se o tempo de serviço anterior em cargo ou funço piblioa.
Art. 52 - Para concesso de aumento e avanços trimestrais ,
será observado o disposto nos arte. 41 a 43 9 da lei nQ 907, d e
12 de novembro de 1974 9, considerando-se o tempo de serviço anterior em cargo ou funço piblica.
Art. 62 - Assegurada ao Consultor 3urIdíco todas as vanta
gene atribudaa pela lei n2 907, de 12 de novembro de 1974 9 aos
funcionrios municipais.
Art, 72 - criado d seguinte cargo em comisso, destinado/
a funçes de assessoramento, o qual poderá ser provido, optativa
mente, sob a forma de funço gratificada:
Quantidade
1

Denominaço
Assessor Jurldico

Padro
CC 6 - G 6

Art. 82 - As despesas decorrentes da aplicaço desta lei ,
correra a conta das dotaçes fixadas na Lei 0rçamentria.
Art. 92 - Revogam-se as disposiçaes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 05 de dezembro de 1980.

Cartjns
Prefeito Municipal

Registre-se e

38
a'

j 0 g0

*

Car
adr e outinho
Secretri• da Admin stL'aço
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LEI N2 1036 1 de 05 DE DEZEMBRO DE 1980.
"Abre Crédito Suplementar e Redz
Dotaço 0rçamentria".
CSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o Art.
14 1 inciso II, da Lei Orgncia do Munidpio, que a Câmara Munici
pal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 12 - Fica aberto um Crdito Suplementar de Cr$
130.000,00 (Cento e Trinta Mil Cruzeiros), para atender as se guintes despesas
0141 - Câmara Municipal
01.01.01010012.001 - Manutenço dos Serviços da
130.000 9 00
Câmara
30.000,00
3.1.2.0 - Material da Consumo ..,.....i...........,.
3.1.34 - Serviços de T 5rceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos. B 100.000 0 00
Art. 29 - reduzida a seguinte dotaço orçamentaria:
01.01 - C&mara Municipal
130.000,00
01.Ol.01070211.00l - Reequipamento da Câmara ...... •
130.000,00
4,1.24 - Equ.pamantos e Materiais Parmanentes ...
Art. 32 - Servira de recurso para a cobertura do crédito
de que trata o art. 12 9 a reduço constante do art. 22.
Art. 49 - Revogadas as dispoeiçes em contrario, esta lei entrara em vigor na data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 05 de dezem bro de 1980.

Czar tine
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
3oo Ca
Sacre

tinho
tr aço
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LEI NQ 1037 1 DE 05 DE DEZEMBRO DE 1980

"Dispas sobre a contagem de tempo
para a aposentadoria".
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquai.
Faço saber, no uso das atribuiçaes que me confere o A
tigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Munidpio, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 12 - O tempo de serviço prestado em atividade um
culada ao regime da Lei Federal nQ 3.807, de 26 de ag6sto de 1960 9 poder ser computado, na forma prevista nesta Lei, pelo ?uncionrio, para obtenço da aposentadoria, bem como para c1cu
lo dos proventos de aposentadoria, voluntria ou compu1sria, e
dos vencimentos da disponibilidade.
Art. 29 - O tempo a que se refere o artigo anterior se
r4 computado de acordo com as normas legais pertinente, observado tembm o seguinte:
1 - n2;o l sar4 levado em consideraço o tempo de atividade que exceder ao tempo de efetivo serviço/
pb1ico;
II - no será admitida a contagem de tempo de serviço em dobro ou em outras condiçes especiais;
III - no será computado tempo concomitante com o se
viço publico;
IV - o período de serviço em que se fundamentou
a
concesso de aposentadoria ou calculo de proven
tos ou vencimentos em um sistema no podara ser
contado para idntica ou anloga vantagem no ou
tro;
V - o tempo de ser viço relativo & ?iliaço dos se9ú
rados de que trata a Lei Federal n23.807, de 26
de agasto de 1960 9 s ser contado quando tiver
havido recolhimento, na forma da lei, da contri
buiço previdanciria correspondente.

U
@
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Art. 39
A contagem de tempo de serviço prevista nesta
o
Lei no atingira as aposentadorias e disponibilidades concedidas
ou ocorridas antes do inicio de sua vigncia.
-

Art. 49 - Esta lei entrará em vigor, a XQ de janeiro de
1981 1 revogadas as disposiçes em contrrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 05 de dezembro de 1980.

ar tina
Prefeito Municipal

Registra-siZJoo Carlos
Secretario

d. 4
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LEI N9 1038 9 DE 05 DE DEZEMBRO DE 1980

leFixa novos ntveis salariais aos servidores municipais, revoga a Lei ng 1033, de 29 de setembro de
1979 1 e dá outras providricias".
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal
Faço saber, no uso das atribuiçes que
14 1 inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que
pai aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Passam a ser os seguintes os
dos, como remuneraço, ao funcionalismo rnunicipa

de Taquari »
me confere o Art.
a Câmara Munici valores atribui. -

-TA B E L A -1FUNCIONJRI0S DE QUADRO
PADRQ
1
2
3
4
5
6
7

8ISIC0
6.080,00
6.715,00
8.625,00
10.710 2 00
12.910,00
17.135,00
25.705 9 00

FAIXA A
6.425,00
7.295,00
9.090,00
11.465,00
13.955,00
19.280,00
27.790,00

FAIXA B
6.715,00
8.045,00
9.670,00
11.750,00
14.995,00
21.420,00
29.930,00

- T A B E L A

FAIXA C
6.945,00
8.335,00
10.130,00
12.330,00
16.035,00
23.500,00
32.070,00

-

- MACISTRIO NÍVEL

VENCIMENTOS

M-1
M-2
M-3

6.080,00
7.240,00
7.815,00
- T A 8 E L A - III - CARGOS EM EXTINÇO -

CATEGORIA
Contínuo
Fiscal
Capataz
Motorista
Operador

VENCIMENTOS
6.080,00
5.790,00
9.558,00
8.685,00
9 9 550,00
-Segue-

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

F1S 2

- T A BELA - IV - FUNÇ0

GRATIFICADA VENCIMENTOS
4 • 345,0 0
5.790 ,O0
8.685,O0
10.130,00
11.635,00
20.260,00

FG
FG - 1
FG - 2
FG - 3
FG - 4
FG - 5

FC - 6
- TAA - 'J- CARGOS EM C0MISS0 CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

VENCIMENTOS

-

1
2
3
4
5
6

8. 685,00
12.680,00
17.370,00
20,260,00
25.590,00 -,
40. 525, 00

Art, 2 - Os inativos e pen..çionistas tero um aumento de
39,45, calculado sobre as vencimentos de dezembro de 1980, aproxi
mando-se para mais os valores inferiores t$ 5,00 (Cinco Cruzeiros).
Art. 3Q - Fica o poder Executivo autorizado a reajustar as tabelas constantes do artigo 19 e aumento dos inativos e pencio
nistas (artigo 2), de acordo com os índices de reajustes fixados/
pelo Governo Federal com relaço ao aumento do salzrio mínimo re gional, aproximando-se para mais os valores inferiores à 345,00 ( (Cinco Cruzeiros).
Artigo 4Q - A despesa decorrente da presente lei, correra
conta da dotaço orçamentaria prpria.
Art. 59 - Esta lei entrara em vigor em lQ de janeiro d e
1981, revogadas as disposiçes em contrario, especialmente a lei n2 1033, da 29 de setembro de 1980.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI,05 de dezembro
de 1980.
C1 ar ti n
Prefeito Municipal
Registre se e Publique e
Jao Cari

Prefeitura Municipal de Taquari
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.._,
LEI NQ 1039 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1980

"Cria cargos de provimento efetivo e
em comisso, cria ?unçes gratifica
das e dá outras providencias".
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que que me confere
o Artigo 14, inciso II, da Lei:0r9nica do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 - A tabela constante do art, 16 da Lei n9O7,
de 12 de novembro da 1974, passa a vigorar com a seguinte redaço:
"DEN0MINAÇO CLASSE

C6DIGD

NÍVEL

TOTAL DE CARGOS

PRINCIPAL

01
02
03
06
02
02

Procurador
Tcnico em Contabildade
Agente Administrativo
Assessor Administrativo
Tesoureiro
Inspetor Tributrio

3,3,1.7
3.3.2,7
3.3.3.7
3,3.4.6
3.3.5,6
3,3.6.5

MÉDIO

03
09
04

Operador
Oficial AdminIstrativo
Auxiliar Administrativo

2.3.5.4
2.3.6.3
2.3,7,2

SIMPLES

03

Servente

1.3.8.1
*

SERVIÇO DE EDUCAÇQ E ASSISTÊNCIA
1.1.8.7

PRINCIPAIL

02

Técnico em Educaço

MDI0

01
01

Professor
Professor

1.1.9 M3
1.1.9 M2

SIMPLES

09

Professor

1T1010 Ml

Ar'c. 2Q - Fica alterada a tabela constante do art, 32
da Lei ng 907 1 de 12 de novembro de 1974, que passa a ter aseguin
te redaço:
-segue-

• Prefeitura Municipal de Taquari
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QUANTIDADE
06
01
01
01
01
01
02
04
03
01
01
03
06
01

D E N O M 1 NA Ç A O
Secretário
Assessor 3urdico
Oficial de Gabinete
Chefe de Contabilidade
Diretor de Obras
Dirigente de Limposa Ptb1ica
Subprefeito Distrital
Dirigente de Equipe
Dirigente do Setor
Encarregado Trarisp. Coletivo
Encarregado do Serviço Social
Assistente de Gabinete
Dirigente de Nicleo
Auxiliar da 3unta de A].istamento Militar

fl °

2
-

PADR0
CC6 - FG6
CC6
FG6
FG5
CC5
CC5
FG5
CC5
FG5
CC4
FG4
CC4
FG4
CC4
FC4
CC3
FG3
CC3
FG3
CC3 - FG3
CC3
FG3
CC2
FG2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CC1

-

FG1

Art. 3 - Respeitados os direitos adquieidos por
/! parte de funcionrios, so revogados as §§ 19 e 29 do artigo 409,
e respectivas faixas de acesso horizontal, constante da Lei n9907 1
de 12/11/1974.
Art, 4 - As despesas decorrentes desta Lei, sero atendidas por conta das dotaçes orçamentarias prcprias.
Art. 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de
publicaço, revogadas as disposiçes em contrario, especialmente,
o artigo 29 da Lei ng 978 9 de 06/01/80 e a Lei ng 998, de 28/11/7

,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 15
dezembro de 1980*

r ti n s
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique»se
Jao Carivadroutinho
Secret j.4o/ da Adminitraço

de
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LEI NQ 1040, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980.

"Orça a Receita a Fixa a Despesa do
Município de Taquari para o Exerci
cio de 1981 0 ..
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari s
raça saber, em cumprimento ao disposto no artigo 14, in
cisoli, da Lei Orgânica do MunicLpio, que a Câmara Municipal das
ta localidade decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - A Receita Geral do Munidpio para 1981, est/
orçada em 5 110.827.971 9 00 ( Cento e dz milhaes, oitooento e vinte e sete mil e novecentos e setenta e um cruzeiros ) e ser/
arrecadada de conformidade com a 1e9is1aço vigente, obedscendo/
a seguinte c1assificaço geral:
-

1
II
III
IV
V-

-

-

-

-

RECEITAS CORRENTES -

Receita Triburia ........•......,..•..•
8.108.000,00
Receita Patrimonial ••••••••,•••,•••••••••
288.000,00
Receita Industrial ...................... f 19610.000,00
Transferncias Correntes .................
81.045.431,00
Receitas Diversas
1.154.000 9 0p
92. 205.431,00
-

1II
III
IU

-

-

-

RECEITAS DE CAPITAL -

Operaço de Crédito ......................
50000 4 000,00
Alien. de Bens Mveis e Imveis ..........
100.000,00
Transferaacia de Capital .................. B 13.522.540,00
Outras Receitas
189622.540,00
TOTAL GERAL DA RECEITA

110.827.971 9 0O

Art. 29 - A Despesa Geral do Municlpio, para o exercio
cio de 1981 1 esta fixada em U 110.827.971 9 00 (Cento e dz mi1hes, oitocentos e vinte e seta mil e novecentos e setenta e um Cruzeiros), a qual será realizada com a seguinte c1assificaço:
• ••••S S**•••

•• •• • • •• •••• •• • •••... ••• •• • •••• •• • •• • ••• • • •••

1 • SS 141

- segue -
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Fis 2

- DESPESAS CORRENTES 1 - Despesas de Custeio ......................
II - Transferancias Correntes .................

82.217.459,60
10.545.424,60
92.762.884 9 20

- DESPESAS DE CAPITAL 1- Investimentos ............................
II - Inverses Financeiras ...................,.
III - Transferncias de Capital ................
TOTAL GERAL DA DESPESA

16.865.086,80
1.000.000,00
200.000,00
18.065.086,80
U 1109827.971,00

Art. 32 - o Prefeito autorizado a realizar operaçes de
ordito, por antecipaço da Receita, atí o limite de 11.000.000 1 00
(Onze milhSes de cruzeiros), ao juro correte nos Bancos, para liqui
daço integral dentro do Exerocie Financeiro com o produto das Receitas Correntes.
Art. 49 - o Prefeito autorizado a abrir cr&dito suplementaras, em qualquer poca do ano, até o limite de 20% da previao or
çamentria da receita, obedecendo as disposiçes constantes do Art.
79 e Art. 432, da Lei Federal n9 4320.
Art. 59 - O valor atribuido a cada projeto ou atividade, re
presenta uma previso de custo que será considerada automaticamente
reajustada pela afetiva execuso, respeitados os limites fixados por elemento de despesa de cada unidade.
Art. 62 - A presente Lei entrara em vigor no d.a 12 de janei
ro de 1981 9 revogadas as disposies em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 16 dd dezembro de 1980.

Ce
tias
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-s
Joao Carlos
QuadiC
Secretario da Adminjst
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Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Su
LEI NQ 1042 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980

"Autoriza o Poder Executivo a adqui
rir um terreno de propriedade d e
Frederico Osvaldo Mandei, situado/
no Distrito de Paveramatt.
CELSO LUI MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14 1 inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo lQ - Fica o Poder Executivo autérizado a adqui
rir um terreno, sem benfeitoria, no valor de i.200.000 1 0O (Hum/
Milho e Duzentos Mil Cruzeiros), de propriedade do Sr. Frederico Osvaldo Mendel, situado na zona urbana do distrito de Paverama, neste t1unicpio, com uma 4rea superficial de 14.712 m2, com
a seçuintes confrontaçes:
Ao Norte, com terras de propiedade do vendedor;
A o
Sul, com rua sem denominaço; Ao Leste, com ditas do vendedor e
Cooperativa Agricola Mista de Taquari Ltda. e, Ao Oeste, com teE
ras de propriedade da Comunidade Evanglica Crista de Paverama e
de Alfredo Foilmer Filho.
Artigo 29 - Esta lei entrara em vigor na data de sua
pub1icaço, revogadas as disposiçaes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 22 de de zembro de 1980.

Cartins
Prefeito Municipal
Registre-se e

se

jtoutinho
et
o da Adm4traço
Secrj

Prefeitura Municipa de Taquari
Estado do Rio Grande do Su
LEI NQ 1043 1 DE 22 DC DEZEMBRO DE 1980

"Autoriza o Poder Executivo a doaT a
Empresa R. Affonso Augustin 5/A. 1
um terreno da municipalidade para a
construço de Pavi1hes Industriais"
,

-

CELSO LUIZMARTINS, Prefeito Municipal de Taiari.
Faço saber no uso das atribuiçes que me confere,'
o artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art, 19 - o Poder Executivo autorizado a fazer doaço de um terreno, sem benfeitorias, a Empresa R. Af?onso A
gustin 5/A., com I;C;G;C;M;F-89771570/000-99, com sede em Canabarro, no município de Estrela, RS, situado no permetro urbano
da Vila de Paverama, neste Município de Taquari, com a área superficial de 14.712 m2 (Quatorze Mil setecentos e Doze), c: as
seguintes confrontaçes:
Ao Norte, com terras de Frederico Osvaldo Mendel ;
ao Sul, com uma rua sem denominaço; ao Leste, com ditas de Fr
derico Osvaldo Mendel e da Cooperativa Agricola Mista de Taquari Ltda.; e ao Oeste, com terras da Comunidade Evangélica Criato de Paverama e de alfredo Follmer Filho.
§ Primeiro - No sendo a construço dos pavilhes/
industriais iniciada no prazo de hum (1) ano, a contar da dataI
da efetivaço desta doaço, reverterá o referido terreno ao domLnio do Município
§ Segundo - No poderá o donatrio transferir uso/
• fruto, do imvel doado, a qualquer pessoa ?sica ou jurídica
• nem desvirtuar da finalidades previstas nesta 1ei.
Art. 29 - A Empres beneficiada ?icar sujeita a t
dos os encargos adUindos desta doaço.
Art. 39 - Esta lei entrara em vigor na data de sua
pub1icaço, revogadas as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 22 de
dezembro de 1980.
artins
C
Prefeito Municipal
Registre-se e Pubique-S
-

3oao Ca
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Co tinl
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Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Su

LEI NQ 1044 9 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980

"Autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante concorrência pib1ica,
uma "Camionete Caravan", de propri
edade desta Prefeitura".
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14 0 inciso II, da Lei Orgnica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. IQ - o Poder Executivo autorizado a alienar mediante concorrência pb1ica, uma (1) Camionete marca Chevro let, tipo Caravan, com duas (2) portas, de luxo, com quatro (4)
cilindros, ano de ?abricaço 1979.
§ tinico - O Bem a ser alienado, serao avaliado por uma Comisso Especial, que far estudos para fixar o preço mnimo.
Art. 29 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaço , revogadas as disposiçasa em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI, 23 de dezembro de 1980,

cÇo

ar tine
Prefeito Municipal

Registre-se e publiqu
oo
o
Secreta

traçao

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI NQ 1045 1 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980.

"Di Denominaço a Bairro da
Cidade".

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o arti
go 14 1 inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica denominado de "Bairro Santo Antonio",
a
zona compreendida entre as ruas Albino Pinto, Santo Antonio, Tra
vessa 113 9 rua Alvaro Aubert ( até a rua José Porfhio da Costa),
José Por?hio da Costa ( até a rua Campo Romero ), Campo Romero,
( até a rua Lautsrt Filho ), Lautert Filho, Theobaldo Kern, rua
20 de Setembro, ( até Lautert Filho ).
Art. 29 - Revogam-se as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 23 de dezem bro de 1980*

cMar tina
Prefeito Municipal

Registre-se a
JooCarloa
Secretr

ua
utihho
a Admini traço
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Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI NQ 1046 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1980.
"Autoriza o Poder Executivo a
alienar um terreno, situado/
nesta cidade, ao Sr. Otacilio
José de Uargasl•

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o ar
tiga 14 1 inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Artigo 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a alie nar um ter:eno, sem benfeitoria, ao senhor Otacilio José de Vargas, situado nesta cidade, à rua Jogo Pessoa, de propriedade des
ta Municipalidade, com as dimanses e confrontaçes seguintes: a
Oeste, onde faz frente com a rua Joo Pessoa, com 15m; a Leste ,
com propriedadB desta municipalidade, com 15m; a Norte, com terreno de propriedade, tambm desta municipalidade, m lOm; e ao
Sul, com terreno do senhor Otacio Jose de Vargas, com lOm.
Pargrafo (mico - A presente venda será feita por praçe no inferior ao da avaliaço do im6vel, efetuada pela Fazenda
Pib1jca Estadual no dia da autorga da competente escritura d e
compra e venda.
Artigo 29 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaço, revogadas as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI, 29 da deze
bro de 1980*
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Prefeito Municipal
Registre-se e Pub]..queJoo Carlos e
e
Secretario
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Prefeitura Municipa de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI N9 1047 1 DE 29 DE DEZEMBRO DC 1980.
"Revoga a lei 814 1 de 18-01-71 e
fixa novas dimenses mnjmas de/
terreno para fins de conetruço".
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Muniipa1 de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçaes que me confere o artigo 14 1 inciso II, da Lei Orgânica do Munidpio, que a Cmara/
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 12 - Ficam fixados em 5 (cinco) metros lineates de
testada e 200.(duzentos) metros quadrados de área as dimenaaes/
mínimas do terreno, situado na zona urbana do MunicLpio, em que
sara permitida a construço de prdios, como unidade undependen
te.
Pargrafo dnico - Em se tratando de loteamento e desmem
bramento de terrenos sujeitos & aprovaço, a partir desta data,
seja qual a zona do município em que se situe, as dimenses dos
terrenos ou lotes de 12 (doze) metros lineares de testada e 360
(trezentos e sessenta) metros quadrados de rea.
Art. 22 - As propriedades já escrituradas até esta dat
como unidades prediais ou territoriais urbanas independentes,cu
jo terreno no esteja nenhuma forma, a um todo maior, mesmo com
as dimeeses fixadas no ar t. 12 (primeiro) desta lei, podero receber construço ou reconstruço, desde que tenham no mnimo/
5 (cinco) metros lineares de testada e 125 (cento e vinte e ciii
co) metros quadrados de área.
Art. 32 - Revogadas as disposiçes em contrrio, esta lei entrará em vigor na data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 29 de dezembro de 1980.
atine
Prefeito Municipal
Registre-se e Publiquà-se
oo Carlos
Secretri

A dminis tr

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI N9 1048 9 DE 23 DE ABRIL DE 1981.

UD

denominaço à rua t.a Vi
la de Paveram&'.

Municipal de Taquari.
Faço saber, nO usa das atribuiç.es que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a segujnte lei:
CELSO LUIZ MARTINS., Prefeito

Art. 1Q - Fica denominada de "Rua Carlos Nicolau Lauer
Dupont", a artéria localizada no trecho compreendido entre a
rua Frederico Fey, ate a rua Amo Osvaldo Hauenstein.
Art. 29 - Revogadas aê disposiçes em contrario, esta
lei entrará em vigor na data do sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI, em 23 de abril de 1981.

CJ!.±...artins
Prefeito Municipal

Registre-se
Joo Ca
Secr.e

e

publique-se
aho
ío

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI N2 1049 1 DE 23 DE ABRIL DE 1981.

I#Dá denominaço à rua na vila

-

de Paverama".

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo
14, inciso II, da Lei Orgânica do Munic{pio, que a Câmara Munici
pai de Vereadores aprovoue eu sanciono e promulgo aseguinte
Lei:
'

Art. 12
vessa n g

214;

-

Fica

denominada de "Rua

localizada entre as ruas

3oo

4

Pedro kuhn", a tra-

de 3ulho e 3acob Flach.

Reogadas as disposiçes em contrario, esta lei
Art. 22
entrara em vigor na data de sua publicaço.
-

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, em 23 de abril
de 1981.

Csq:'~:"~
~ Martins
Prefeito Municipal

Registre-se e

Publique-se

Joo Carlí'1eua.7'Coutinho
Secretri da AdmiYistraç.o

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI NQ 1050 0 DE 28 DE MAIO DE 1981.

"Autoriza o Poder Executivo a Doar
um Terreno no Cemitério Municipal"
CELSO LtJIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taqua
ri.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me conf'e
re o artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Municfpio, que a
Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a
doar

à

fam1ia de Walter Hackmanri o terreno no Cemitrio Muni-

cipal, onde se encontram os restos mortais do cidado acima re
ferido.
Pargrafo iinico: A presente doaço

é

sem encar-

goa famflia do donatrio, em prazo perptuo de uso extensivo
aos seus descendentes de

lQ

grau, nos trmos do art. 49,

mci-

ao 1, letra "A" da Lei Orgânica do Município.
Art. 29 - Revogadas as disposiçes em contrrio,
esta lei entrará em vigor na data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI,
28 de maio de 1981.

Mar tina
Prefeito Municipal
se

Registre-se e Publique-se
Jogo
outinho
SecretEri da Admini,)ftraço

em

Preleitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI N9 1051 DE 28 DE MAIO DE 19810
"Abre Credito Suplementar, apon
ta como recurso a maior arreca
daço a se verificar no exerci
cio
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuices que me confere'
a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereado
res aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art, l - Fica aberto um credito Suplementar no va
ler de C4,865.000,00 (Quero Milhes Oitocentos e Sessenta e
Cinco Mil Cruzeiros), para atender as seguintes despesas:
- SECRETARfA DE EDUCAÇO E CIJLTURA 0601 3,23.1 - Subvençes Sociais ............ E 40000.000 3 00
4.000.000,00
060108431982015 - Cont, ao CNEC setor Taquari,
- ENCARGOS GERAIS DO MUNICfPIO 08.02 - Bem Estao Social
08,02 3.2.3,1 - Subvençes Sociais
08.02,15814860 - Assistncia Social Geral

E,

- 865.000,00
865.000 3 00

do
Art, 2Q - Servirá de recurso para a cobertura
Credito Suplementar, constante no art, 19 1 a arrecadaço a
maior a se verificar no exercício
Art. 39
Revogadas as disposiçes em contrrio,es
ta lei entrará em vigor na data de sua publicaço,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI, em 28
de maio de 1981.
Martins
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se
Joo Ca^ Coutinho
Secre
das straço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI N 1052, de 29 DE JUNHO DE 1981.
"Cria cargos na Secretaria da C
mara, de provimento em-cornis •.
so e fixa-lhe atribuiçes."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, nouso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sancioro e promulgo a seguinte lei:
Art. 19 - Fica criado, na Secretaria da Câmara Munici pai, o cargo de "Assistente de Bancadas CC3 - FC3 11 1, de provimen
te em comisso.
Art. 2Q - Entre as atribuiçes do Assistente de Bancadas', incluem-se as de dar assisticia aos senhores vereadores,
de todas as representaçes com assento na Casa, além da elabora
ço das atas das sesses e dos serviços de datilografia da Se ereta. ri a
Art. 39 - Revogadas as disposiçes em contrario, esta lei entrara em vigor na data de sua pubiicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI, 29 de junho
del9Bl.

)

Martins
Prefeito Municipal

Registre-se

ubliqtØ.se

!amir Luiz/Jants6h
Sscretrio da Admjnistraço

Preleitura Municipal de Taquarí
Estado do Rio Grande do Sul
LEI NQ 1053, DE 24 DE AGOSTO DE 1981

"Abre Crdito Suplementar, redtz dotaço
o
orçamentria e aponta como recurso a arrecadaço a maior".
Art. 19 - Fica aberto um Credito Suplantar no valorde a30.285.520 2 78 ( Trinta Milhes, Duzentos e Oitenta e
Cinco mil, Quinhentos e Vinte Cru••eiros e Setenta e Oito Centavos ), para atender as..saguintes desposas:
- tT!1ARA MUNICIPAL DE VEREAD0Rt• 7811.l1,78
31.l.1 - Pessoal Civíl........................
56.759,00
3.1.2.0 -Material de Consumo •................
38.200,00
3.1.3.1 - Remuneraço do Serv Pessoais ........
258.000,00
3.1.3.2 - Outros Serv. 1 de. Terceiros e Encargos. i
010101010012,,001 - .Manut.: Sarv. da Cmara ..... 1.Ï34.120,78
4.1.2.0 - Equip. e Material Permanente ........
41.400 9,00
010101070211.001 - Reequipamanto da Cmara ....
41 6 400,00
- GABINETE DO PREFEITO -

3.1.1.1
Pessoal Civil
32.200.000,00
03070202.003 - Nanut. dos Sorv. do Gab. do Sr.
Prefeito ..................•.......... $2.200400 1 00
- SECRETARIA DA AGRICULTURA 3.1.1.1 -Pessoal Civil .......................
04181112.089 -P.arwt. dos Serv. de Fomento Agro!
Pastoril
......fl....................

450.000,00

458.000 9,00

- SECRETARIA DA FAZENDA -

3.1.1.1 - Pessoal Civil ......................
03080322.011 -Coord. dos Serv. Administrativos.

2.550.000,00
2.550.000,00

-. SECRETARIA DE EDUCAÇ0 E CULTURA-

3.1.1:1 - Pessoal Civil ....................... $11.0OO.O00,O0
084221820014 - Manut. Serv. Ensffno IQ Grau ..$ 11 4 000.000,00
- SECRETARIA DE OBRAS A SANEAMENTO -

Serviços Urbflos.
3.1.1.1 -Pessoal Civil
10580212.021 - Manut. dos Serv. Urbanos .......

300.000,00
300.000,00
segue

Pre[eitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Eis 02

- SECRETARIA DE OBRAS E sANEAlrENTa - D. M o i E. R..3.1.1.1 - Pessoal Civil ......................
16885352.023 - Cone, e Manut. Rede Rodov. Municipal . . • • . . . • . . . . . ......... .'.
- SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO H i dro v ir i os
3. 11.1.1-PessoalCivil .....................$
16905662.024 - Manut. dos Serv. Travos. Barca t
- ENCARGOS GERIS DO MUNIC.f•PIO e.
Saudo - FPM
3.1.1.1 - .- Pessoal Civil ...................
13070212.025 - Manut. Sarv. de Satde ........
- ENCARGOS GERAIS DO MUNICf ;PIa -

7.500.000,00
7.5004080,00

750.000,00
750.000,00

410.000,00
410.000 9 00

Bom Estar Social
3.2.5.1 - Inativos .......................... íi$ 3.200.000,00
200.000 9 00
3.2.5.2 -Pensionistas ......................
15824952.031 - Pagto. Bene?. a Inat. o Pendo i$ 3.400.000,00
550.000,00
3.2.8.0 - Contribuiço ao PA.EP. .............
550.000,00
15844942.032 - Recolhimento ao. PASEP. .......
Art» 29 - Servira' de recurso para a cobertura do Cridito constante no art.. 12, a reduço da seguinte dotaço orça
ment:ria e arrecadaço amaior a se verificar no earccio.
- CMARA MUNICIPAL 4.1.1.0 - Obras e.Instalaçes............... $
500.000,00
500400,00
010101070211.001 - Reequip. da Câmara ....... 5
Art. 32 - Revogadas as dis.posiçes em contrírio, esta
Lei .entrari em vigor na data da sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 24 DE AGOS
TO DE 19818
1

Martins
Prefeito Municipal

Secretrio da Admin.istraço

Prefeitura í

de Taquari

Estado do Ro Grande do Sifi

LEI N9 1054 1 DE 30 DE SETEMBRO DE 1981.

"Declara de utilidade pblica o Gr,
P0 de Escoteiros "Presidente Costa
e Silva".
CELSO LUIZ MRTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço sabor, no uso das atribuiçes que me confere o
artigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Municrpio, que a Cmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
rt. 19 - Fica declarado de utilidade ptb1ica, o Grupo
de Escoteiros "Presidente Costa e Silva", com sede nesta Cidade,
registrado sob o nO 110, na Regio do Rio Grande do Sul, da Unig0 dos Escoteiros do Brasil.
Art. 29 - Para efeito do artigo 19, a entidade devera
ter:
Personalidade juddica;
Efetivo funcionamento;
Os cargos da Diretoria no remunedados;
Prestaço de serviços relevantes à coletividade.
Art. 39 - A entidade declarada de utilidade pb1ica f
ca obrigada a apresentar, anualmente, exeto por justo impedimento, a critrio do Poder Executivo Municipal, rolaço circinstandada dos serviços que forem prestados à coletividade.
Pargrafo Inico - Serg cassada a declaraço de utilida
de ptb1ica, no caso de inf'raço deste dispositivo, ou por qualquer motivo a dec1araço exigida não seja apresentada em trs anos seguidas,
Art. 49 - Ser4 igualmente caseada a dec1araço de utilidade pb1ica, seja ex-of!cio, seja mediante representaço docu
montada do rgo do Munistrio Pb1ico ou de qualquer interessado
do, sempre que se provar a no obediência às exigências desta Lei,-.Cont.

Pre[eitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
- Fis 02 -

Art, 5P - Revogadas as disposiças em contrbio, esta
lei entrara em vigor na data de sua publicaço.
GOINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQURI, em 30 de se
tembro de 1981.

artins
Cel,
Prefeito Mundoipa1

Registre e Publique-se
30 g0 Vilmar Martins
Secretrio da Administraço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
Lei n2 19055 9

de 21 de outubro de 1.981
"Autoriza o Poder Executivo Municipal
a realizar Operação de Crédito e
outras providnoias .'

ELSO LUIZ MTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, rio uso das atribuiçôes que me confere a Lei Or
gnica. do Minieípio, que a 0.mara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
.Âxt. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Ope
raço de 0rdito ât4
valor de cr$ 15.000.000,00 (Quinze mi1hes d
cruzeiros), para atender as despesas do, ca1çnento, pavimentaço
de
ruas, canlizaço de esgotos pluviais e atender outros pro jeto de relevante i!nportnoia.
Árt. 22 - Esta Operaço de Crédito seM integralmente li-.
quidada at4 31 de janeiro de 1983.
rt, 32 - Pica, tbm, o Poder Executivo autorizada a dar
como garantia ao Banco que ir6 realizar a transaçao, de que trata o
rt. 12, autorizaço para desconto nas quotas correspondentes do Fimdo de Participaça.0 9 resultante da arrecadaço do Imposto de Circulaço
de Mercadbrias.
kt. 42 - Pica, igualmente, autorizado o Poder Executivo a
se fazer repreaenar por un titular em todos os atos referentes ao ajuste e estipulaço da Operaço, inclusive assinando papéis, contra-

tos, títulos e o que mais fo .necesszio para a boa execuço da dita
transaço creditícia.
Irt. 52_ Revogadas as disposiçes em contrario, esta Lei

entraM em vigor ia data de sua publicaço.
G'AIINETE DO PREFEITO MUNICIP.1 DE TQUÁRI, 21 de outubro
de 1981.
Ce

iartjns

Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se:
Jogo V

tin

eec. da Administraço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Lei nQ 1056 9 de 21 de outubro de 1981.
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
'A TRANSLADAR OS RESTOS MORTAIS DO
POETA E ESCRITOR CLE6ER MERCIO PEREj
RA, PARA ESTE MuNIcPIo.

CELSO LLJIZ MARTINS, PREFEITO MujIclpAL DE TAQUAR1
FAÇO SABER, NO USO DAS ATRIBUIÇ6ES QUE ME CONFERE
O ARTIGO 14, INCISO II, DA LEI ORGNLCA DO Murjicíeto, QUE A
CZMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCTONO A SEGUINTE LEI:
- ART. 1 - FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A1RA
LADAR OS RESTOS MOTAIS DO POETA E ESCRITOR CLEBER MERCIO PEREIRA, DE PORTO ALEGRE, CAPITAL DO ESTADO DO Rio GRANDE DO
SUL, PARA O MUNICÍPIO DE TAQUARI.
ARTI 22 - As DESPESAS DECORRENTES, DO QUE TRATA A
PRESENTE LEI, CORRRO POR CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, COM DQ
TAÇO ORÇAMENT.RIA PR6PRIA,
ART. 32 - REVOGADAS AS OISPOSIÇ6ES EMCONTR1RIO ,
ESTA LEI ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇAO.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 21 de

outubro de 1981.

6ART

I

NS

PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE—SE E PUBLIQUE—SE
JbO

SECRETIRIO DA ADMINISTRAÇO

Preleitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

Lei n2 1.057 9

de 21 de outubro de 1981

ItAutoriza o Poder Executivo a abrir Credito
Suplementar",

CELSO LUIZ NRTINS, Prefeito Nunicipal de Taqu
ri.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confe
re a Lei Orgânica do NtniicIpio, que a Cmara Municipal de Ve rea.dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica o Poder Executivo Municipal auto

rizado a abrir um Credito Suplementar em ta1quer poca do exerdcio, ate o limite de Cr$... 12% da previso orçentria.,
da receita, obedecida.s as disposiçes constantes do art. 7 2 e
a.rt. 43 da Lei n9 4.320, de 17-03-1964.
Art. 29 - Revogadas as Disposiç3es em contr&rio,
esta lei entrara em vigor na data de sua ublicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQIJARI, .21 de
outubro de 1.981.

C ejrtins
Prefeito Ntnicipa.1
Registre-se e publique-se
arIartinS
Joo
Secretario da Administraç.o

Pre[eitura Municipal de Taquari
Estado do Ro Grande do Sul
Lei ng 1059, de 30 de novembro de 1.981
"abre crdito suplementar e reduz dotaço orçamentria,
Celso Luiz Martins, Prefeito Municipal, de Taquart.
Faço saber, n.o uso das atribuiçes que me confere a
Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei nQ 4320, que a C&mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
lrt. 1Q

Fica aberto um crédito suplementar no valor de $.

16.021.000,00 (Dezesseis mi1hes e vinte e um mil cruzeiros), para
atender as seguintes despesas:
02 - Gabinete do Prefeito
3.141.1

Pessoal Civil.,.., ..... ..... .. .... .•.....í

03070202,003

Manut, Sev. do Gab. do Pre?eito...,,...1?$ 200 4.000,00

200.000,00

03 - Secretariada administraço
3.1.1,1

Pessoal Civil...,, .................,...,í$ 366.000 9 00

0307020212.007 Manut. Serv. Exp.,Passoal, proto e asses

366.000,00

04 - Secretaria da agricultura
3,1.1.1

Pessoal Civil.....

04181112,009

Manut. Serv.

....e. .. ........'.....$

175.000 9 00
175.000 9 00

05 - Secretaria da fazenda
3.1.1.1

Pessoal Civil.,,.,,..,,,,...... .... .....$ 100 9 000 1 00

03080322.011

Coord, dos Serv, dminjstratjvos.,,...'.,

4.3.5.1

Mmortiz * da divida contratada.,,......ã$2.500.003,OO

03080322.012

Liquidaçao da divida publica .... .,,......u,i,5O0,000,00

1000000,00

06 - Secretaria da Educaço e Cultura
3.1.1.1

Pessoal Civil..... .............,.....,.,t$5.400,000,0O

08422182.014

Manut. Seru. Ensi.no 12 Grau...........,.íI$5.400.000,00
08 - Secretaria de Obras e Saneamento

3.1.1.1

Pessoal Civil...,...,,.,.,......,..,,..,l$5.5O0,O0O,O0

16885352,023

Cons. e Nanut, Rede Rodov, Munjcjpa1,.9.l5.5OO,0O0,00

Preleitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
,
..

....

09 -:SBCrEt, de Obras e Saneamento

Serviços Hidroviriis
3.1.1.1

Pessoal

280.000,00

16905662,024 Manut, Serv. Travessia da Barca,.,,.....,L$ 280.000,00
Encargos Garais do Município
Sem Estar Social
3.2.5.1

Inativos.... ......... .....e.•......•. ...$

900.000,00

15824952,031 Pgto, de Bene?. Inat, e Pensionistas.,,.,$ 900.000 2 00
3,1.1.3

0brigaçes Patronais. . ..... ......... .. . . t?$

600.000,00

15824922.030 Cont, ao INPS e IPE...,......,,,,....,...$ 600.000,00
1rt. 29 - Serviro de recurso para cobertura do crdito suplementar constante do art. 19, a arrecadaç& a maior verificada no
corrente exercCcio e a reduço das seguintes dotaçes orçamentarias:
Secretaria de Educaço e Cultura
3.2.341

Subvenço SocioI..,...,..

e...

.•.i$ 400,000,00

08431982.015 Contribuiço ao CNEC.............,.......$ 400.000,00
Secretaria de Obras e Saneamento
Serviços Urbanos
4.1.1.0

Obras e instaiaçaes..................,.,.$ 350.000,00

10070251025 rnpl. e remod. Pref. Municipal,,.........íï 350.000,00
Secretaria de Obras e Saneamento
DM E R
4.1.2.0

Equip. e Materiais Permanentes,,.,.......

1685311.017 1quis. Veic. Maq, e equip. rodovirios ... t$
4.1.2.0

81.000,00
81.000 1,00

Equipamentos e Mat. Permanentes-FPM....,,t$

5.000,00

16885311.017 1quis, Veic. Maq. e Equip. Rodovirics ... e$

5.000 9 00

Serviços Hidravirios
Equip, e Mat, Permanente.,..,............l$

37.000,00

16905661.010 Reequip. de Embarcaçaes.10.6.00.00000.40.0l$

37.000,00

4.1.2.0

)\

Prefeitura Municipal de Taquari
!1

Estado do Rio Grande do Sul

Encargos Gerais do Munic.{pio
Bem Estar Social
3.2.3.1

300 9 000,00

Subvençes Sociais...,

16814862.028 ?ux. a Entidades Benaficentes.,....,.,,$

300 0 000,00

3.2.5.9

Outras Transferncias a pessoas..,.....$

150.000,00

15824952,031 Pagto. Ben?. Inativos e Pensionistas.,,t

150.000,00

art. 39 - Revogadas as disposiçes em contr.rio, esta lei en
trara# em vigor na data de sua publicaço.
Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 30 de novembro de
1.981.

Ce

ar t in s

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Joao Vilmar Martins
Secretario da

dministraço

Pre[eitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Su
LEI N9 1060 1 03 DE DEZEMBRO DE 1981.
"Dispe sobre pagamento de diárias
e dá outras providncias."
CELSO LUIZ MRTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, rio uso das atribuiçes que me confere o art.
14, incido II, da Lei 0rgnica do Muriicfpio, que a Câmara Munici
pai aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
/\rt. 19 - o Prefeito e %lice-Prefeito, quando se ausenta
rem do Município em objeto de serviço, sero pagas diárias no va
lor de 4% (quatro por cento) dos respectivos subsídios.
Parágrafo inico - Nos deslocamentos para fora do Estadot
do Rio Grande do Sul, os valores sero multiplicados por 3 (tr)
ffirt. 2Q

OA despesa decorrente desta Lei será atendida

por conta das dotaes orçamentrias prprias.
Irt. 39 - Revogadas as disposiçes em coritrrio,

esta

Lei entrara emvigor na data dc sua publicaço.
CBINETE DO PREFEITO MUNICIP!L DE TÍqU\RI, em 03 dd dezembro de1981.

Cel
rtins
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:
Joao \Jilmar Martins
Secretrio da 1dministraço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI NQ 1061 9 DE 03 DE DEZEMBRO DE 1981.

utoriza a abertura de crdito

3 05

suplementar e redz dotaço or

.1JO

çamentria."

"9

CELSO LUIZ MIRTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, Fouso das atribuiçes que me confere o
art. 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a
mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
I?rt. 12 - Fica autorizada a abertura de crdito su-

plementa' no valor de $l34.00O,0O (cento e trinta e quatro'
mil cruzeiros), para atender as seguintes despeaas:
- 01.01 - Cruara Municipal 3.1.2.0 - Material Se Consumo ........ ........í$ 12.000,00
3.1.3.1 - Serviços Pessoais .......-....-....... í$ 22.000,00
3.1.3.2.- Outros Serviços de Terceiros ....... t$ 100.000,00
rt. 29 - È reduzida a seguinte dot.aço orçamenta II

ria:
- 01.01 - C&mara Municipal 3.1.1.1 - Pessoal Civil ..-....-....-.-....-....... $ 134.000,00

Mrt. 32 - Servira de recurso para cobertura do crdito aberto peio artigo 19 9 a reduço constante do artigo 22 da presente lei.
írt. 49 - Revogadas as disposiçes em contrrio, es
ta lei entrarem vigor na data de sua publicaço.
G/BINETE DO PREFEITO MUNICIPIL DE TLUIRI, em 03 de
dezembro de 1981.

Registre-se e publique-se
Joo Vilmar Martins
Secretario da dministraço

• Cd
—f'lartins
Prefeito Municipal

Lei n g

1.062,

de O

dezembro de

1.981.

" Orça a Receita e Fixa a Despesa do Municfpio de
Taquari para 1982'
Celso Luiz Martins, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no
nicpio, que a Câmara Municipal detta localidade aprovou e
art. 19 - & Receita Geral do Municfpio pa
tos e oitenta e trs milhes, setecentos e sessenta e oito
quarenta centavos)e será arrecadada de conformidade com a
sificaço geral:

artigo 14, incisso II, da Lei organica do Mueu sanciono a seguinte Lei:
a 1982 esta orçada em Cr.283..768.743,40 (Duzen
mil, setecentos e quarenta e trs cruzeiros e
legis1aço vigente, obedecendo a seguinte das

Receitas Correntes
1 - Receitas Tribut±ias..
$
II - Receita
í
III --Receita
Industrial..-...-.--.....-..-,-....-..-...-....,.-.... t
I\J - Transf'erncias Correntes.
- Receitas^ Diversas.. .-..-.•-.-...-..-•
..

19-.264.500 2 00

00
6.120.000 7 00
041.000 2

215.923.803,90
3.663.000,00

$ 245.812.303,90

Receitas de Capital
1 -Operaçes de Cridito..-.-.-.......-....-...,-,........ •• . • . • $
II - 1ien. de Bens Mtveis e
$
III --Transferncias de Capital.........-.-.,.-,.-.-..,-.......,. íi$
1 i -- Outras Receitas.-.. ..-..-. ... .. ...... ..-.. - ó . . .. . . . . .-.•. . .
-

Total Geral da Receita,

00
300.000 9 00

5.000.000 7

32.576.439,50
.-. ..-..-. .-.-•.. .

•

$_ -37.956.439 9 50
283.768.743,40

cio de 1982, esta fixada em
art. 22 - IJ Despesa eral do Município, para o SXE
283.768.743,40 (Duzentose oite1a e trs milhes, setecentos
Jessenta e oito mil, setecentos e quarenta e trs cruzeiros e quarenta centavos) a qual ser realizada com a seguinte c1assificaço:
Despesas Co rrentes
166.165.578,00
1- Despesas de Custeio-...............-....-........-.-........ í$
33..525.494 3 24
II - Transferncas Correntes...--.-...........-......-..-..-......
$
19969i072,24

1
II
III
IV

Despesas de Capital
- Investimentos. ..• ... ó..•.... .-.-. . . . .
- Inversoes
- Transferricias de
- Reserva de Contingncia.-... ..-•.-•-.. ...-..

• • • ••:•

o o • .o

E$
.-..

í$

38 • 522.438,50
5.000.000,00
1.000.000 9 00
39 9 555.232,66

283.768.743,40
Total Geral da Despesa.-..-.-.............-...-..--..-...-.-.•.-.-.-.-..
tï$
art. 32 - É o Prefeito Municipal autorizado a realizar operaçes de crditos por antecipaço da Receita, at o limite de lï$ 30.000.000,00 (Trinta Milhes de Cruzeiros) ao juro corrente nos Baa
cos, para liquidaço integral dentro do exerccio financeiro com o produto •das Receitas Correntes.
art. 49o Prefeito autorizado a abrir crditos suplementares, em qualquer poca do ano,
até • limite de 20% da previs'o orçamentria da receita, obedecidas as disposiçes constantes do
ait.
72 9 42 e art. 43 da Lei Federal n2 4320/ de, 17.03.64.
art. 52 presente lei entrara em vigor no dia 12 de janeiro de 1.982, revogadas as dispo
siçes em contrrio.
Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 03 de dezembro de 1.981.

Registre-se e Publ,.que-se:
Joao Vilmar Martins
Secretario da Administração

Cels-L--tt--Martins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
Estado do Rio Grande do Sul

M

.

LEI NQ 1062 1 DE 03 DE DEZEMBRO DE 1981.
CELO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço.saber, em cumprimento ao disposto no artigo 14, inciso II, da Lei Orgnica do Municipio, que a Câmara Municipal desta loca
lidade aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
em
Art. 19 - A Receita •Ceral do Municipio para 1982 esta orçada
Cii 283.768.743,40 (Duzentos e oitenta e trs mi1hes, setecen
tos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e três cruzei
ros e quarenta centavos) e será arrecadada de conformidade com
a Legislação vigente, obedecendo 'a seguinte c1assificaço gera 1:
RECEITAS CORRENTES
1 -Receita Tributaria ....... ................. .. Cr$ 19.264.500,00
841.000 9 00
II-ReceitaPatrirnonial ......................... Cr$
6.120.000,00
III-Receitalndustrial..........................Cr$
Transferncias correntes .................... Cii 215.923.803,90
IV
3.663.000,00
1J-Receitasdiversas.... .......... .............Cr$
-

Cr$ 245.812.303,90
RECEITAS DE CAPITAL
5.000.000 7 00
II - A1ienaço de Bens Mveis e Im6veis .......... Cii
380.000 9 00
III - Transferncias de Capital-................... Cii 32.576.439,50
— O IV - Outras receitas •. ... ... ....... e ...... ....... Cr$
Cii 37.956.439,50
TOTAL GERAL DA RECEITA ...................... Cr$283.768.743,40
e

-e

Art. 29 — A Despesa Geral do Mur,icipio, para o exercicio de 1982,
esta
mifixada em Cii 283.768.743,40 (Duzentos a oitenta e trs
1hes, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta
e três cruzeiros e quarenta centavos) a qual será realizada
com a seguinte c1assificaço:
DESPESAS CORRENTES
1-Despesas de custeio ......................... Cii 166.165.578,00
II. Transferncias Correntes ................... Cii 33.525.494,24
Cii 199.691.072,24
DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOUARI
Estado do Rio Grande do Sul

...........Cr$
I-Investimentos
II_InversesFinanceiras ....................... CI$
Transfernciade Capital .................. Cr$
III
IV
Reserva de Contingência ..................... Cii
......

.

...

..

........

-

-

36.522.438,50
5.000.000,00
1.000.000,00
39.555.232 9 66

Cii 84.077.671,16
TOTAL GERAL DA DESPESA ........... . ... ....... Cii 283.768.743,40
por
o Prefeito autorizado a realizar operaçes de crdito,
antecipaço da Receita, ateo o limite de Cii 30.000.000,00 (Tr,
ta milhaes de cruzeiros) ao juro corrente nos Bancos, para liquidaço integral dentro do exercício financeiro com o produto
das Receitas Correntes.
em
o Prefeito autorizado a abrir crditos suplementares,
Art. 49 qualquer poca do ano, at6 o limite de 30% da previso orçame
tria da receita, obedecidas as disposiçes constantes do Art.
7Q, 42 e Art. 43 da Lei Federal nQ 4320/1703.64.
Art. 59 - A presente Lei entrará em vigor no dia 19 de janeiro de 1982 1
revogadas as disposiçes em contrario.
Art. 39

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
TAcUARI, 30 de setembro de 1981

CELSO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI NQ 1.063 1 de 15 de MRÇQ de 1982.
I1utoriza o Poder Executivo a celebrar
contrato com a Companhia Rjograndonse
de Sabeamento - CDRSN, de concesso '
para exp1oraço, execuço de obras, am
p1iaças e melhorias dos serviços de
abastecimento de 4qua, no distrito de
Paverama, neste Municpio."
11

CELSO LUIZ M1RTIN5 9 Pre?aito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso døs atribuiçes que me confere o artigo 14 1
inciso II, da Lei Drgnica do MunicLpio, que a Camara Municipal apro
vou e au sanciono a seguinte lei:
rt. IQ - É o Poder Executivo autorizado a celebrar com a Companhia Riograndense de Saneamento - CORSíN, contrato de coacesso para exp1oraço, execuço de obras, amp1iaçes e melhorias dos serviços
de abastecimento de águe no distrito de Pauerama, neste Município ,
conforma minuta anexa que passará a fazer parte integrante desta lei.
mrt. 29 - Revogadas as disposiças em contrario, esta Lei en
trara em vigor na data da sua p u bli caço .
GBINETE DO PREFEITO MUNICIPL DE TURI, 15 de março de 1982

e

Ce ls
r in s
Prefeito Municipal

Ri_e e p buque-se
M
Mó Martins
Secfetrio da JAdministração

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI NQ 1064 9 de 15 de MARÇO de 1982.

"Dá denominaçao

rua da Cidadeu.

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere a
art. 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Municipio, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulga a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica denominada de "Rua Cleonita Vianna Santos a viela nQ 190, nesta Cidade.
Parágrafo Único - Na placa indicativa da referida rua, deverá constar, entre parênteses, "Nita Vianna".
Art. 29 - Revogadas as disposiçies em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, em 15 de
março de 1982.

r ti n s
C ei s
Prefeito Municipal

R

lique-se.
1

ins
Mc
Secretário da Administraçao

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
Eis 02

rt. 3 - Revogadas as disposiçes em contrario, es
te Decreto entrara em vigor a partir desta data.
GÍBINETE DO PREFEITO MUNICIPL DE TQUiRI, em 20 de
janeiro de 1982

Gele o
ar t inc
Prefeito runicipa1

Regístre-e e publiquei-se

Secretario da idministraço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI Ç'JQ 1065 1 DE 15 DE MARÇO DE 1982.

tiDá denominaço é rua da Cidade"

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o ar
tigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Municipio, que a Câmara'
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a se guinte Lei:
Pirt. IQ - Fica denominada de "Rua Hugo Theobaldo Kern"
a nova rua aberta na cidade, que parte da rua Vereador Praia ,
próximo à Praça "Dom Pedro II" e passa em terras que pertenciam
ao homenageado.
Art. 29 - Revogam-se as disposiçaes em contrário, esta
lei entrará em vigor na data de sua publicaçao.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, em 15 de *
março de 1982.

Ce1Ç1rrtin9
Prefeito Municipal
Regi s t r

lique-se

Má
Trfrmns
Secretário da Administraçao

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI NP 1066 9 DE 17 DE MAIO DE 1982.

"Altera o artigo 19 da Lei nQ 1028, de
-13 de junho de 1.980."-CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no-uso das atribuiçes que me confere o Art.14, inciso--li, da Lei Orgnica do Municfpio, que a Cmara Municipal
aprovou e eu-sanciono a seguinte lei: Art. lQ - O art. 1Q da Lei nQ 1028, de 13 de junho de 1980
passa a ter a seguinte redaço:
O terreno desta Municipalidade, cuja aquisiço
autorizada pela presente lei, s-er doado ao Estado do Rio Grande do Sul, para a construço das Escolas Reunidas Baro do- Ibicua, possui as seguintes medidas e confrontaçes: Frente, ao norte, com a rua Albino
Pinto, com a largura de cinquenta--metros (Som); Fundos, ao sul, com
a largura de quarenta e sete metros (47ni)--a entestar numa rua sem de
nominaçgo, dividindo-se, ao Leste, com o- - comprimento de quarenta e
nove metros e cinquenta cent,fmetros (49 2 50m), com imvel desta Municipalidade, e, ao oeste, com o comprimento de sessenta metros (60m),
com a Rua Santo Ant6nio, lado de. nt5mero par.
--

--

- Dito imvel est localizado no quarteirgo de ng 72, formado pelas ruas Albino Pintó, Cecy Leite Costa, rua sem denominaço e
Santo Ant6nio,--estando situado na-esquina formada pelas ruas Albino
Pinto e Santo Antonio-. - Art.--29 - Revogadas as disposiçes emcontrrio, esta lei
entrar emvigor-na data de sua pub1icaço.
1982.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAUARI, em 17 de maio de
- -.

Cels

tins

Prefeito Municipal
Registre-

e Pu lique-se:

mando artins
Secretrio-da Administraço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI NQ 1067 1 DE 02 DE JUNHO DE 1982.
"Autoriza o Poder Executivo a doar à Asso
ciaço do Ministério Público do Rio Gran
de do Sul, um terreno da Municipalidade"
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o Art.
14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipai aprovou e eu saricionoa seguinte lei:
Art. lQ..Ê o Poder Executivo autorizado a doar à Associaço do Ministrio PÚblico do Estado do Rio Grande do Sul, um terreno desta Municipalidade, sito nesta Cidade, & rua David Canabar
ro, flQ 1581, com as seguintes medidas e conf'rontaçes: Frente, ao
Norte, com a rua David Canabarro, com a largura de dezoito metros
e dez centímetros (18:10); Fundos, ao Sul, com igual largura, a
entestar com terreno de propriedade que foi au é de herdeiros de
dona Ana Job Menezes Costa; dividindo-se, ao Leste, com o comprimento de trinta metros (30), com im6vei do Estado do Rio Grande
do Sul, e, ao Oeste, com o mesmo comprimento, com à rua C&nego '
Tostes. Dito irn6vel está localizado no quarteirao nOl, f'ormado '
pelas ruas David Canabarro, Osvaldo Aranha, Cónego Cordeiro e Cênego Tostes, lado de número ímpar.
Parágrafo Único - Dito terreno é o restante do irn6vel ad
quirido pela Municipalidade, da Associaço das Franciscanas Missi
onárias de Maria e está transcrito no ofício de Registro de iméveis desta Comarca, às Fia. 240, do livro 3-AI, sob ng 23.870.
Art. 29-0 imivel citado destina-se à construço de residncia para o Promotor Público desta Cidade.
Aet. 3-Caso no sejam: iniciadas as obras no prazo de 2
(dois) anos a contar da data de pub1icaço desta lei, o referido
terreno retornará ao domínio da Prefeitura Municipal.
Art. 49-Revogadas as disposiçes em contrário, esta lei
entrará em vigor na data da sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, em 02 de ju nho de 1982.
C ei so.M t in s
Prefeito Municipal
Re str s e ub1ique-se:
r'nne -fle-rtins
Secretário da Administraço

Preleitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEi NO 1068 9 DE 21 DE .3UNHO DE 19829
0

Autorjza o Podar Ez.cutivo a efotivar
operaçio de Crédito "intra-11mite1
cor 1natituiçee rinancairas tacionaLe
sob Lei especiel.

Caso LUIZ rART1JS 9 Profeit.o PunLcLpal da Tequeri.
raça saber, em cuaprisonto ao dispoato no artigo 14 9

' •-

mci-

so II, da Lei 0rgncia dc eunicIpio, que a Cirara Municipal epro -

a esguinta Leis
Artigo i
rica o Podar Executivo autorizado a efetuar operaço do crdito "Lnfzs-lLrite", coa Inu'tituiçes Financeira. Na
cianeto, atí o valor de £0.000.0D0,00 (Trinta t11has de Cruzei ias), auortizvois até o asa da dezembro de 1983, conecante parrite a Constituiça Federal, ert. 67 9 pargrafo *nico, mediante o
gaiLanto dos encaras vigexantea na estabelecimento de cradito.
Artigo 29 - A iaport.ncia a que se refere o urtiga enterior, a ser obtida por operaça do credito, desdobra-es em duas doatinaçes, senda uma de 5C (Cinqüenta por ccnto), para cobsrtur '
do do;oquillbria crçamentrio das receitas correntes, destinando se, excluaivaaent., para pagamento da despesas com o funcionalismo
ptblico a duadcLoo da Câmara Municipal e o restante para despesas
da capital, na aplicaçio es obras ptblicas a aquisiçes de sateriais e equipamentOs.
Artigo 39 ~ A exposLço de motivos que a esta Lei acampa
nha, abrigetariedade gizada pela Lei nç 4320164 9 ert. 43, formalizem os dados que comprovas a arrecadeçio a maior no corrente ano
do 1982 e fixa, ainda, para o orçamenta do runicpio para o ano de
1953 0 as dotsçaes que hajam da ser incluldas, os raspactivai eervj
ços de juros, mortLzaçea e/ou resgate durante a prazo do liquida
çio na ano seguinte.
Parç rata nLco - Pais apliceçio da operaçio da crdita,no
porcentual fixado no •rt, 29 1 na exposiçio de motivas seria tela cionodos e estimados os custos a desposas de cada objeto, referente iia deepesse da capital.
Artigo 40 - O Poder Executivo autorizado a caucionar as
parcelas das quotas de I.C.Pi.-Isposto Sobre Circulaçia de Mercadorias, a Via de saldar a dbito decorrente da operaçio de crJdita.
vou a au sanciono e prosu1go

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado dõ Rio Grande do Sul

sfetueda, podendo, para tarto, Gitorgar procuraç'ãa pare aa Instituiçes financeiras para qua 3u rafaridas qut3 nejam recobidaa
Junto ao Banco do Estado d3 91,3 Crana do ui /.
Pirtlgo 5' — C Poder .xr!cutiv3 £ autorizado o abrir criditos adicionais até a 11.1íte cia oporaço d2 adito cantrtada o,
desdc 1oço, terb, e cinar no rnt do Muiicípio rccuraoo
para aartizaçao de apita1 e Juro3 oa rrsma op3r3ço de crdito.
írtigo 6! — íovoçadas ae d1spt'!çns em contrario, esta
lei entrara em viço:r, na tinta de twa pubiicaço.
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Preleitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI N9 1069, DE 21 DE 3UNHD DE 1982.

"Di denominaço à rua da Cidade".

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari,
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o arti
go 14, inciso II, da Lei Orgnica do Município, que a Câmara Muni
cipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte '
Lei:
Art. 19 - Fica denominado de "Rua Roberto Clarimundo da
Conceiço", o trecho compreendido entre a Campo Romero e a Rodo via Aleixo Rocha , atual Rua n@ 129, nesta Cidade.
Art. 29 - Rovogam-se as disposiçaes em contrario, esta '
lei entrara em vigor na data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQtJARI, em 21 de junho de 1982.

C ei
r ti n s
Prefeito Municipal

1 i que - se
Maria ernando Martins
Secretrio da Administraço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
Lei ng 1070, de 13 de agosto de 1.982..
"Autoriza o Poder Executivo a efetivar
Operaço de Crdito "Intra-Limite",c/
Instituiçes ?inanceiraa nacionais."
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei
0rgnica Municipal,que a C.mara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1P - Fica o Poder Executivo aütorizado a efetuar op
raço de crédito "intra-Lirnitett, com instituiçes financeiras na
cionais até o valor de B 20.000.000,00 (Vinte rnilhes de cruzeiros) l{quidos, amortizveis em até 16 (Dezesseis) meses, mediante o pagamentos dos encargos vigorantes no estabelecimento credi
tício.
Art. 29 - A importncja a que se refere a artigo anterior
será aplicada em obras públicas e aquisiçes de equjpamentos ascessrjos aos trabalhos da Prefeitura.
Art. 39
Poder Executivo é autorizado a caucionar
as
parcelas das quotas do 1CM-Imposto sobre Circulaço de Mercadori
as, afim de saldar o dbito decorrente da operaço de .crdito ef'etuada, podendo, para tanto, outorgar procuraço para que sejam
recebidas junto ao Banco do Estado do Ria Grande da Sul 5/A,
Art. 49 - O Poder Executivo . autorizado a abrir créditos
adicionais até o limite da operaço de crdito contratada.
Art. 5Q - Anualmente a Lei de Meios consignara recursos para amortizaço do capital e jurõs..
Art. 6Q - Revogadas as disposiçes em contrario, esta lei
entrara em vÍgor na data de sua publicaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAtUARI, 13 de agosto
de 1.982..

-o

Ce1s
rt ias
Prefeito Municipal
R gist

s e ublique-se:

M
'ernan . 0 Martins
Secretario da Administraço

'à' Pre[eitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI N 9 1071 1 DE 13 DE AGOSTO DE 1982.

"Autoriza a abertura de Crdito Su
plementar e redz dotaço orçamen
tria"
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Muniicipal de Taquari.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no art. 14, da Lei
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou a eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 19 - Fica autorizado a abertura de crdito suplementar no valor de t$l.540,000,00 (Um milhgo, quinhentos e quarenta mil
cruzeiros), para atender as seguintes despesas:
- 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 3.1,2.0 -Material de Consumo ..,.,..................., t 60.000,00
3.1.3.0 - Serviços Pessoais ....,,.................... $180.00O,00
900 4 000,00
3 9 1.3.2 - Outros Serviços Terceiros .........,........
400.000,00
4.1.24 - Equipamento .•......••,,...••..•...•.••.•.••
reduzida a seguinte dotaço orçarnentria.
Art, 2Q - 01.01 - CMARA MUNICIPAL 3.1.1.1 - pessoal Civil ..,........................... l,540.000,00
Art. 39 - Servirá de recurso para cobertura de crdito aberto pelo artigo 19, a reduço constante no artigo 29 da presente'
lei.

Art. 49 - Revogadas as disposiçes em contrrio, esta lei
entrará emvigor na data de sua promu1gaço, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de agosto do corrente ano.
GA8IrJETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 13 de agosto de
1982.

Ce
tine
Prefeito Municipal
Regis e- e e

buque-se

/
o Martins
Secretário da Administraço

Pre[eitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI N9 1072, DE 23 DE AGOSTO DE 1982.
' Autoriza o Poder Executivo a firmar
contrato, conGenio, acordo e/ou aditivo, com o Estado do Rio Grande do
Sul •
CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Municipio, que a Câmara Nu
nicipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l o Poder Executivo autorizado a assinar contrato, convnio, acordo e/ou aditivo com o Estado do Rio Grande
do Sul, através da Secretaria da Educaço, para receber recursos
orçamentrios e/ou do Salário educaço a fim de executar obras me
escolas estaduais e/ou municipais, treinamentos, cursos de aprendizagem e atividade ou assiStncia comunitária, adquirir equipamentos, material permanente e/ou material didtico-pedag6gico para as escolas municipais e/ou para o aME, realizar projetos especiais, adquirir e/ou contratar veiculo e/ou comprar passagem para
transporte escolar.
Art. 2 - Revogadas as disposiçes em contrario, esta
lei entrará em vigor na data de sua publicaço.

e

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, em 23 de agosto de 1982.

Celso ta-4a-tjns
Prefeito Municipal

Regist -se e Publique-se:

Mr
em ndo Martins
Secretario da Administraço

Pre[eitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI Ng 1073 1 DE 23 DE AGOSTO DE 1982.
"Declara de utilidade publica a Se
ciedade Espírita Paz, Luz, Amor e
Caridade",
CELSO LUIZ MARTflJS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, nouso das atribuiçes que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Munidpio, que a Câmara Mu
nicipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. i - Fica declarado de utilidade pb1ica a Socieda
de Espírita Paz,Luz,Amor e Caridade, com sede neste cidade, regia
trada sob nQ 3.147, fls. 38v do protocolo A nQl, do Oficio de Registro Especial, da Comarca de Taquari, Estado do Rio Grande do
Sul e na Federaço Esphita do Rio Grande do Sul, sob o ntmero '
270, no cadastro da Secretarfa desde 08 de dezembro de 1975.
Art. 22 - Para efeito do artigo 12, a entidade devev
ter:
Personalidade 3urdica;
Eletivo funcionamento;
e) Prestaço relevante de serviços & coletividade,
Art. 32 - A entidade declarada de utilidade piblica, fi
ca obrigada a apresentar, anualmente, exceto por justo impedimento, a critério do Poder Executivo Municipal, re1aço circunstan ciada dos serviços que forem prestado & coletividade.
Parágrafo tinico - Será cassada a dec1araço de utilidade pib1ica, no caso de infraço deste dispositivo, ou por qual quer motivo a dec1araço exigida no seja apresentada em trs anos seguidos.
Art. 42 - Será igualmente cassada a dec1araço de utili
dade pblica, seja ex-of'cio, seja mediante representaço documen
tada do orgao do Ministério Pblico, ou de qualquer interessado ,
sempre que se provar a no obedincia &s exigncias desta Lei
o
Art. 52 - Revogadas asdisposiçaes em contrrio, esta
Lei entrará em vigpr na data dessua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, em 23 de a gosto de 1982.
Cel
artins
Prefeito Municipal
Martins
Secretario da Administraço

Prele- tura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI NQ 1074, DE 16 DE SETEMBRO DE 1982.
" Concede anistia Fiscal.

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Municfpio, que a Cmara Mu
nicipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
ARTIGO IQ - Fica concedida anistia fiscal, com dispensa
de multa, juros e correço monetria, a todos os impostos e taxas
em atrazo, que forem recolhidos aos cofres municipais dentro de
60 (sessenta)dias a partir da pub1icaço desta lei.
ARTIGO 29 - Revogadas as disposiçes em contrário, esta
lei entrar em vigor na data da sua pub1icaço..
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI 16 de setembro de 1982.
Ce
rtins
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

ndoMartins
Secretario da Administraço

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI N9 1075, de 30 DE NOVEMBRO DE 1982,
"Abre Crédito Suplementar, reduz dQ
taçao orçamentria e aponta como recurso a arrecadaço a maior".
CELSO
Z MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Caço saber, no uso das atribuiçes que me confere a Lei
0r9nica do Município e de acordo com a Lei nQ 4320, que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art, 1P - Fica aberto um Crdito Suplementar no valor de
47.906,000,00 (Quarenta e Sete Mi1hes e Novecentos e Seis Mil Cru zeiros), para atender a seguintes despçsa:
- GABINETE DO PREFEITO 3,1.1,1 -Pessoal Civil ,,,,,,,,,,,,,,,..,,,...... L$
3.1.3.0 - Serv, de Terceiros e Encargos ....,,,,,..,,
- SECRETARIA DA ADMINISTRAÇO -

2,100,000 9 00
350.000,00

3.1.1.1 - Pessoal Civil ..,,.,..,,..,,,,,...,,,,,..,.,
3.1,3.0 - Serv, de Terceiros e Encargos ...,,,,,..,
4,1,2.0 - Equipamentos e Material Permanente .......,
- SECRETARIA DA AGRICULTURA -

100,000,00
200,000 1,00
300.000 2 00

3.1,1,1 - Pessoal Civil
- SECRETARIA DA FAZENDA -

750.000,00

3,1,1,1 - Pessoal Civil
- SECRETARIA DE EDUCAÇO E CULTURA 3.1,1,1 - Pessoal Civil
3,1.1,1 - Pessoal Civil-FPM ..,,.,.,,,,,•,•,,,,,,,•,,
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
SERVIÇOS URBANOS
3,1.3,0 - Serv. de Terceiros e Encargos ,.,,...,,.,,,
4.1,1,0-Obrase Instalaçes ....,.,.,.,,,..,., • ,,f
DMER
3.1,1,1 - Pessoal Civil
3,1.2,0-Material de Consumo ,....,.,,.,...,,
3.1.2.0-Materjal de
3.1,30 - Serv, de Terceiros eEncargos
SERVIÇOS HIDROVIiRIOS 3 ,i,1.,i
Pessoal Civil
3.1,24-Materjal de Consumo
-

$ 2.250.000 1 00
9.000.000 7 00
1.500,000,00

-

1.000.00000
1.500.000,00

-

9,500,000,00
4,500,000,00
1,990.000,00
2.840,000,00

-

-

500.000,00
200,000,00

Preleitura N unicipa de Taquari
\

Estado do Rio Grande do Sul

-Eis 02-

ENCARGOS GERAIS DO MUNICf PIO
220.000,00
.,...',,.....'....
3,1,1.1
Pessoal Civil150.000,00
3,1.2,0-MaterialdeConSumo FPM
- BEM ESTAR SOCIAL 3,1.1.3 - Obrigaçes Patronais .,............... $. 5656.00O,OO
cr 3,1O.00O,OO
3.2.5.1 - Inativos
200.000,00
$
3,2.5.2 - Pansionistas
Art. 29 - Servirg de recurso paro a cobertura do crédito constante no art. 1, a arrecadaço a maior a ser verif'icada no exercicio e a reduço das seguintes dotaçes orçamentrias:
- GABINETE DO PREFEITO 26,700,000
4.1,1,0 - Obras e Insta1açes
81,000,00
4.1,2.0- Equipamentos e Material Permanente .,..,...
- SECRET,IRIA DA ADMINISTRAÇ.0
200.000,00
3,1.2,0-Material de Consumo .,.....
...
9.900100
3.2.3.1 -Subvençes Sociais ............,...
- SECRETARIA DA AGRICULIIJRPI 132.000,00
3,1.2.0 - Material de Consumo •.,,,.,,,.,...,
..

.,......

- SECRETARIA DA FAZENDA 100 1 000,00
3,1,2.0 -Mtarja1de Consumo
150.000,00
3,1,3.0 - Serv, de Terceiros e Encargos .,.....,...... í$
- 5ECETARIA DE EDUCA_ÇO E CULTURA 4,1,1,0 - Obras e Insta1açes FPM.,.,.,,,.,,,....,. E1.500.Ooo,O0
- SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO SERVIÇOS URBANOS
500.000,00
3,1,2.0 - Material de Consumo
..
.,... f$
DMER
1.500.000,00
3.1,3.0 - Serv, de Terceiros e
490,000,00
4.1,2.0 - Equip, Material Permanente FPM ..,,...,
- ENCARGOS GERAIS DO MUNICfPIO 370.000,00
4,1,1,0 - Obras e Instalaçes FPM
Art, 3 - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua pub1icao
revogadas as disposiçes em contrrio.
de
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de novembro
1982..
.
,.,r....,S....ø,,.

Ce 1 st z1i
ins
Prefeito Municipal
Ma .
em
i ns
Secretrio da Adminsitraçgo

Prefeitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI NJQ 1076 1 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1982.

"Isenta do pagamento do Imposto Pre
-dial".

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taque
ri.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me conf'e
re o Art. 14,-inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a
Cmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:
Art. 1Q - Fica isenta do pagamento do Imposto
Predial toda a pessoa que comprovar ngo possuir rendimentost
familiares superiores a 1,5 (hum e meio) salrios mínimos re
gionais.
Art. 29 - A presente Lei será regulamentada por
Decreto do Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias a con tar de sua publicaço.
Art. 39 - Revogadas as disposiçes em contrario,
esta Lei entrar em - vigor a partir de sua publicaço.
em
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAcUARI,
30 de novembro. de 1982k
--
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-
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--

Ce1s
tins
Prefeito Municipal

Registre-

Publique-se

Ma
Fernando Martins
Secretrio da Administraço

Preleitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul
LEI NP 1077 9 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1982.
'Autoriza o Poder Executivo a doar
Igreja Santas Missges de Evange
lismo, um terreno da Municipa1ida.
,.4_lc '1 .

-

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no-uso das atribuiç&es que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Muni
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
o Poder Executivo autorizado a doar à Igrert. 1 ja Santas Misses de Evangelismo, um terreno desta Municipalidade ,
sito nesta Cidade, com as seguintes medidas e confrontaçes: Frente
com a confluência das ruas Assis Brasil e rua do Tanino; Fundos, ao
Sul, medindo 21m, com terrenos de propriedade da Municipalidade; ao
Leste, com 34:00I9, com a Rua do Tanino e ao Oeste, com 37:00m, com a
rua Assis Brasil, totalizando a extenso superficial de 372 9 75 metrosquadrados, com a forma geomtrica de um tringu1o.
Pargra?o Unico - Dito terreno faz parte de um todo maior, com 2025 rn2, depropriedade da Municipalidade, estando transcri,
to no oficio de Registro de Imcvais desta Comarca, às fis. 26, do livro 108, sob n2 13712.
Art.22 - O imcve1 citado destin-se à construço da 1greja Santas.. Missaes de Evangelismo.
Art. 32 - Caso no sejam iniciadas as obras no prazo de
02 (dois) anos a contar da data da publicaço desta Lei, o referido
terreno retornará ao doniCnio da Prefeitura Municipal.
Art. 42 - Revogadas as disposiçes em eontrrio, esta lei entrará em vigor na data de sua pubçicaço,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, em 30 de novembro de 1982.
01

lsó
Prefeito Municipal
Re istr

li-que-se
B!

Liu

i?is

Secretario da Admiriistraço

Prefeitura Municipal de Taquari
L-

Estado do Rio Grande do Sul

LEI NQ 1078, DE 30 DE ['JOVEMBRO DE 1982.

"Dá denorninaço a rua da Cidade".

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o ar
- tigo 14, inciso II, da Lei Orgânica do Munic{pio, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica denominado de tiRua Carlos Kern", o novo
trecho de rua, que parte da Campo Romero, próximo a propriedade do
Sr. Alcir Gonçálves e Uander Bastos.
Art. 2 - Revogadas as disposiçes em contrário, esta
lei entrará em vigor na data de sua pub1icaço.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQiJARI, em 30 de no
vembro de 1982.
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Prefeito Municipal

Regist -se e ubl ue-se
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Má
Secretário da Adminiraço

Pre[eitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI NQ 1079, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1982.

«Da denominaço a logradouro da
cidade.

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo 14, iciso II, da Lei Orgânica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica denominado de *Praça Zeca Marianoll a atu
ai Praça de Brinquedos, que se situa na Praça da Bandeira, em Taquari.
Art. 2

- Esta Lei entrara em vigor na data de sua pu -

blicaço, revogadas as disposiçes em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TP1qUARI, em 30 de novembro de 1982.
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Secretario da Administraço

Preleitura Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

LEI NQ 1080 2 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1982.

denomiaaço a rua da cidade".

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari.
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere o artigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Municipio, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica denominado de "Rua Carlos Kersting Renner", a rua nP 134, nesta cidade.
Art. 2 - Revogadas as disposies em contrário,
lei entrará em vigor na data de sua pub1icaço.
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Secretário da Administraço
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Municipal de Taquari
Estado do Rio Grande do SuF

LEI Ng 1081 1 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1982.

Prorroga Anistia Fiscal concedida
pela Lei nQ 1074, de 16 de setembro de 1982.?

CELSO LUIZ MARTINS, Prefeito Municipal de Taquari
Faço saber, no uso das atribuiçes que me confere
o artigo 14, inciso II, da Lei 0rgnica do Município, que a
Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Arte l - fica prorrogado o prazo contido no arti
go lQ da Lei nO 1074, de 16 de setembro de 1.982, até o dia
31 de dezembro de 1,982.
Art. 2P - Revogadas as disposiçes em contrrio
esta lei entrará em vigor na data da sua publicaçao.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUAfRI, em 30
de novembro de 1982.
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Secretrio da Administraço

tei ng 1.082, d 30 de nÕvë&
"Orçà a Receita e Fixa a Despesa do Municlpio de
Tauari para 1983."
a.

CELSO LUIZ MARTINS, PrefeitoMunicipal de Tauari.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no art. 14, inciso II, da Lei 0rgnica do MunicÍpio, que a Cmara Municipal desta localidade aprovou e eu sanciio a seguinte Lei:
Art. 1 - A Receita Geral do MunicÍpio para 1983 esta orçada em Cr$ 530.566.727,26 (Quinhentos e trinta

mi-

lhes, quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e sete cruzeiros e vinte e seis centavos), e será arrecciada de conformidade com a Legis1aço vigente, obedecendo a seguinte c1assificaç.o geral:
RECEITAS C0RRENTS
1 - Receita Tributria

......................................

II - ReceitaPatrimonial

......................................

III - Outras Receitas Correntes
IV - Transferncia.sCorrentes
V - Receitas diversas

...............................

.................................

.......................................

Cr$

33.993.400,00

Cr$

1.590.000,00

Cr$

3.560.000,00

Cr$

471.933 .307 , 26

Cr$

13.640.000 9 00

Cr$

524.716.707,26

Cr$

5.000.000,00

Cr$

850.000,00

Cr$

20,00

RECEITAS DE CAPITAL
1 - operaç6es de crdito

....................................

II - A1ienaço de Bens Mveis e Im6veis
III - TransfernciasdeCapital
IV - Outras Receitas

...

......................

............................

.........................................

TOTAL GERAL DA RECEITA

..................................

Cr$
Cr$

5.850.020,00

Cr$

530.566.727926

Art. 2 - A despesa do MunicÍpio, para o exerc;io de 1983, esta fixada em Cr$ 530.566.727,26 (Quinhentos e trinta
milh6es, quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e sete cruzeiros e vinte e seis centavos), a qual será realizada com a seguinte c1assificaço:
DESPESAS COBEENTES
1

-

Despesas de custeio

.......................................

II.- Transferncias correntes

..................................

Cr$

359.482.080,26

Cr$

77.507.000,00

Cr$

436.989.080,26

Cr$

65.177.647,00

Cr$

3.000.000,00

Cr$

20.000 9 000 9 00

Cr$

5.400.000,00

Cr$

93.577.647,00

Cr$

530.566.727,26

DESPESAS DE CAPITAL
1
II

-

Investimentos

-

Invers6es financeiras

.............................................

.....................................

III -Transferncias de capital
IV

-

Reserva de contingncia

TOTALGERALDADESPESA
Art. 3 9

-

.................................

...................................

..............

......................

É o Prefeito autorizado a realizar oper6es de crdito,• por antecipaço da Receita, ate o limite

de

Cr$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco mi ]Ii6es de cruzeiros), ao juro corrente nos Bancos, para 1iquidaço integral dentro do exerc{cio financeiro com o produto das Receitas Correntes.
Art. 4 - É o Prefeito autorizado a abrir créditos suplementares, em qualquer época do ano, até o limite de 15% da
previso oranient.ria da receita, obedecidas as disposiç5es constantes cio Art. 7, 42 e Art. 43, da Lei Federal n 2 4320/
1703.64.
5 - A presente Lei entrara em vigor no dia 1 2 de janeiro de 1983, revogadas as disposiç6es em contrrio.
andoartiunREFEIT0 MUNICIPAL DE TAQUARI, 30 de novembro de 1982.
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