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LEI Nº 3.761/2019, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesa 

de implantação do Sistema de Abastecimento 

de Água da Comunidade de Santo Antônio 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 Eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesa de implantação do Sistema 

de Abastecimento de Água da Comunidade de Santo Antônio, representada pela Associação 

de Produtores de Santo Antônio, até o valor de R$ 29.458,10 (vinte e nove mil, quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e dez centavos), conforme descritivo de itens no Anexo I desta lei. 

Art. 2º As despesas previstas no artigo anterior consistem na instalação do sistema 

de captação e distribuição de água para o consumo humano, na comunidade de Santo 

Antônio, para atendimento das famílias daquela região, através de processo licitatório, na 

modalidade em que se enquadrar, a fim de propiciar aumento da capacidade de distribuição 

de água para atender as necessidades atuais e futuras da comunidade. 

Parágrafo único. Após a instalação e funcionamento do sistema de abastecimento 

de que trata esta lei, compete aos usuários beneficiados e/ou Associação de Produtores de 

Santo Antônio o rateio das despesas com a conservação e manutenção do Sistema de 

Abastecimento de Água. 

Art. 3º As despesas previstas nesta lei possuem previsão no orçamento do 

Município, com a seguinte dotação: 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 

10.01.206080022.2.066.3.3.90.30 (1709) F: 000 

10.01.206080022.2.066.3.3.90.39 (1052) F: 504 
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Art. 4º Os materiais e serviços para execução das obras serão adquiridos pelo 

município, por solicitação formal da entidade beneficiada, que firmará nos documentos 

fiscais o termo de recebimento dos mesmos. 

Art. 5º O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente, fiscalizará a correta aplicação dos materiais e serviços e 

autorizará o pagamento dos mesmos.  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO/PR, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 

Prefeito  

Publicado no Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná 
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