LEI Nº 3.686, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar
parceria com a Cooperativa Mista de Coleta e
Reciclagem de Materiais Orgânicos e Inorgânicos
Reaproveitáveis, Produção e Industrialização de
Hortigranjeiros, Floricultura, Educação Ambiental e
Aquisição Coletiva de Bens Necessários à Vida COOMCREAL, observadas as Leis Federais
13.019/14 e 13.204/15.

O Prefeito Municipal de Encruzilhada do Sul:
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica autorizada a Administração Municipal a celebrar parceria com a Cooperativa
Mista de Coleta e Reciclagem de Materiais Orgânicos e Inorgânicos Reaproveitáveis, Produção e
Industrialização de Hortigranjeiros, Floricultura, Educação Ambiental e Aquisição Coletiva de Bens
Necessários à Vida – COOMCREAL – no exercício de 2018 para desenvolver atividades de
conscientização sobre a separação de material reciclável e a coleta do material reciclável na área urbana
municipal, visando contribuir para a limpeza e a organização da cidade, gerando economia para os cofres
públicos e aumentando o tempo de duração do aterro municipal, observadas, em sua totalidade, as regras
e exigências contidas nas Leis Federais nº 13.019/14 e 13.204/15.
Paragrafo único. A presente autorização observa o exigido no artigo 31, II, das referidas
leis, justificando a inexigibilidade do chamamento público.
Art. 2º
Para viabilizar o objeto da parceria, compromete-se o Poder Executivo Municipal a
disponibilizar, dentro do prazo e forma estabelecida pelo plano de trabalho, o repasse anual de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), para o cumprimento de despesas com combustível, previdência social e
despesas com a partilha dos cooperados no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, parcelado da seguinte
forma:
I - 12 (doze) parcelas mensais de R$ 5.000 (cinco mil reais).

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei serão empenhadas por conta da seguinte
dotação orçamentária: 2.010 – Coleta e Destinação do Lixo Urbano e 339039 – Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Encruzilhada do Sul, 27 de dezembro de 2017.

Artigas Teixeira da Silveira,
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se.

Álvaro Damé Rodrigues
Vice-prefeito respondendo pela Secretaria Municipal da Administração.

Jorge André Barra Cardoso
Secretário de Obras, Viação, Urbanismo e Saneamento.

