
                         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 1.380.12, de 11 de abril de 2012. 

 
 
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO 
SUL A FIRMAR CONVÊNIO COM 
O BANRISUL S.A., NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA GAÚCHO DE 
MICROCRÉDITO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

 
 Art. 1º - Fica o Município autorizado a firmar Convênio com o Agente 
de Microcrédito/BANRISUL S.A., cujo objeto é a implementação do 
Programa Gaúcho de Microcrédito, visando a união de esforços para a 
oferta de linhas de microcrédito a Microempreendedores Populares, a 
Microempresas, a integrantes da Agricultura Familiar e a Economia 
Popular Solidária, em Almirante Tamandaré do Sul-RS. 
 
 Parágrafo único - Integra esta Lei a Minuta do Convênio em anexo, 
bem como todas as suas disposições que se constituirão no futuro 
regramento da relação jurídica dela decorrente.  

 
 Art. 2º - O Convênio é firmado no âmbito do Programa Gaúcho de 
Microcrédito, com base no Decreto Estadual nº 48.164/2011 de 15 de julho 
de 2011, podendo ser atribuídas ao Município as seguintes atividades: 
 
 I - Receber e encaminhar ao BANRISUL ficha cadastral, ficha sócio-
econômica e propostas de crédito; 
 
 II - Dispor de servidores públicos municipais, devidamente 
capacitados, para atuar na atividade descrita nesta Lei; 



 
 III - utilizar o espaço público municipal e equipamentos para fins de 
realizar as atividades de microcrédito no Município; 
 
 IV - dispor de recursos tecnológicos compatíveis para atuar na 
atividade descrita nesta Lei. 
 
 
 Art. 3º - O Município disporá de agentes de crédito treinados pelo  
BANRISUL S.A., para fomentar as linhas de crédito trabalhadas pelo 
Programa Gaúcho de Microcrédito,  além de estrutura física específica para 
o seu funcionamento. 
 
 Art. 4º - Os créditos tomados pelos beneficiários do Programa tratado 
no artigo 1º não poderão onerar os cofres municipais, sendo os recursos 
disponibilizados pela instituição financeira referida nesta Lei. 
 
 Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias específicas. 
 
 Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
 
 
     Gabinete da Prefeita, 11 de abril de 2012. 
 
   
  

                                                    Dilse Klein Bicigo 
                             Prefeita Municipal 

 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
              Micheli Groth Fardo 
Assessora Especial de Gabinete 
 

 


