
SANDRA TEREZINHA SEBBEN, 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 896.08, de 27 de maio de 2008. 

 
 
 

Autoriza o Poder Executivo 
Municipal de Almirante 
Tamandaré do Sul, a firmar 
Convênio com o Estado do Rio 
Grande do Sul, por intermédio da 
Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Agro negócio, para a 
implantação de áreas produtivas 
para o arranjo produtivo para 
culturas ligadas a bioenergia – 
Consulta Popular, e dá outras 
providências .  

 
 
 
Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo 

Municipal a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul – por 
intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agro negócio, para 
a implantação de áreas produtivas para o arranjo produtivo para 
culturas ligadas a bioenergia – Consulta Popular, sendo que as 



despesas do presente convênio correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias do Poder Executivo Municipal. 

 
 
Art. 2° - O presente convênio visa o repasse, 

pelo Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Agro negócio, para a implantação de áreas 
produtivas para o arranjo produtivo para culturas ligadas a bioenergia 
– Consulta Popular, a importância de R$ 39.583,33 (Trinta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), ao Poder 
Executivo Municipal. 
 
 

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal, alocará 
como contrapartida a este convênio o valor de R$ 9.895,83 (Nove mil, 
oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), que 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do Poder 
Executivo Municipal. 

 
 
Art. 4º - O presente convênio terá vigência a 

contar de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do 
Sul, sendo seu termo final fixado em 31 de dezembro de 2008, podendo 
ser prorrogado por acordo entre as partes envolvidas, através de 
Termo Aditivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 
 
Gabinete da Prefeita, 27 de maio de 2008. 
 
 
 
  Sandra Terezinha Sebben 
        Prefeita Municipal 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
                   Maiquel Adam 
   Assessor Especial de Gabinete 

 
 


