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LEI Nº 3.393/2015 
 
Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com 
a Associação da Casa Familiar Rural de Chopinzinho, 
e dá outras providências.   

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

           Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio com a Associação da 

Casa Familiar Rural de Chopinzinho, inscrita no CNPJ sob o nº 00.422.140/0001-58, declarada de Utilidade 

Pública através da Lei Municipal nº 1.359, de 12 de março de 1996, visando à concessão de transferência 

voluntária, a título de Subvenção Social tendo por dotação orçamentária 12.012060100192.026.3.3.50.43, 

no valor de R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais) ao ano.  

Art. 2º - A presente autorização visa promover a extensão rural, nas áreas de fruticultura, 

piscicultura e horticultura, buscando alternativas profissionalizantes para viabilização das atividades 

desenvolvidas pelas famílias rurais. 

Art. 3º - O instrumento que formaliza o convênio conterá as obrigações, limites, aditamentos e 

demais características de cooperação a ser firmado entre os partícipes, atendendo ao Decreto Municipal Nº 

107, de 06 de maio de 2008, que trata das Transferências Voluntárias, o qual está em conformidade com as 

exigências estabelecidas pela Resolução Nº 03 de 27/07/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

e as normas voltadas para a responsabilidade fiscal, estabelecidas pela Lei Complementar Nº 101 de 

04/05/2000. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 2.792/2011, 

11 de maio de 2011.   

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, 06 DE ABRIL DE 2015. 

 
 

Rogério Masetto 
Prefeito 
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