
DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.363.12, de 07 de março de 2012. 

Altera o art. 1º da Lei 1.320/2011 e 
autoriza a modificação do 
Convênio nº  121/2011, firmado com 
base nesta Lei. 

 
   Art. 1º- O Artigo 1º da Lei 1.320/2011 fica alterado, 
passando a ter a seguinte redação: 
   “Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a conceder auxílio financeiro no exercício de 2011 a 
Associação de Moradores e Amigos de Rincão do Segredo, no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante convênio, cuja minuta fará parte 
integrante desta Lei.” 
 
   Art. 2º- Fica autorizado o Poder Executivo a alterar a 
cláusula Primeira do Convênio nº 121/2011, firmado com a Associação 
de Moradores e Amigos de Rincão do Segredo, com a autorização 
expressa da Lei 1.320/2011, de 22 de novembro de 2011, a qual passa a 
ter a seguinte redação: 
   “PRIMEIRA: O presente convênio destina-se a 

auxiliar financeiramente a CONVENIADA, que se obriga a utilizar os 

recursos liberados por força da Lei Municipal nº 1.320/2011, de 22 de 

novembro de 2011, para reformas gerais na Sede do Esporte Clube 

Aymoré; compra de materiais diversos a serem destinados na sede do 

Esporte Clube Aymoré e pelo Grupo de Jovens Unidos pela Amizade:   

reformas gerais no Pavilhão Comunitário de Rincão do Segredo e 

aquisição de cadeiras, bancos, mesas e materiais diversos para uso no 

Pavilhão Comunitário de Rincão do Segredo.” 



   Art. 3º- A alteração contemplada nesta Lei tem por 
fundamento a modificação  do plano de aplicações do auxílio a ser 
concedido pelo Município, em face de requerimento protocolado pela 
entidade beneficiada, decorrente de reunião da Diretoria e demais 
membros, cujo documento fará parte integrante desta. 
 
   Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 

   Gabinete da Prefeita, 07 de março de 2012. 
 
 
 

 
     Dilse Klein Bicigo 

                Prefeita Municipal 
 

 

Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 

            
               Daiane Kolling 
Assessora Especial de Gabinete 
 
 

 

 

 

 

 

 


