
LEI Nº 1.802, DE 1º DE JUNHO DE 2010.  
 
 

AUTORIZA AO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL PROCEDER AUXÍLIO 
FINANCEIRO À COOPINHAL PARA 
COOPERAÇÃO MÚTUA EM ASSISTÊNCIA 
VETERINÁRIA À PRODUTORES RURAIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 NILVO ANTONIO LAGO, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro à 
Cooperativa Agropecuária Pinhal Grande – COOPINHAL , até o valor de R$ 17.185,00 (dezessete 
mil cento e oitenta e cinco reais), dividido em sete parcelas mensais de R$ 2.455,00, a serem 
repassadas no exercício de 2010, visando a mútua colaboração no sentido de fomentar e ampliar o 
desenvolvimento qualitativo dos rebanhos de gado leiteiro e de corte dos produtores rurais de 
Pinhal Grande, através de acompanhamento técnico, orientações e inseminação artificial, de 
acordo com Plano de Trabalho elaborado pela Coopinhal e aprovado pela Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pecuária.  

 
Art. 2º. Para a operacionalização do projeto, as partes deverão firmar Convênio 

específico, que vigorará até 31 de dezembro de 2010, sendo autorizada ainda a cedência de botijão 
de sêmen para a COOPINHAL. 
 
 Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias. 

 
Art. 4º. A COOPINHAL deverá observar, as previsões constantes do Plano de 

Trabalho bem como orientações da Secretaria Municipal da Fazenda e da Secretaria Municipal da 
Agricultura e Pecuária na execução e prestação de contas deste convênio. 

 
Parágrafo Único. Compete à Secretaria de Agricultura Industria e Comércio a 

fiscalização da execução das atividades previstas no Plano de Trabalho, bem como toda e 
qualquer assessoria técnica e logística necessária para o bom andamento do projeto. 
 
 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
1º de junho de 2010. 

 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


