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Lei nº 932/2009 
 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar a 
empresa BALERINI & SCOTTA LTDA, no valor de 
R$ 8.000,00 e dá outras providências. 

 
 
 

AURIO ANDRÉ COSER, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a auxiliar a empresa BALERINI & 

SCOTTA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.657.944/0001-48, estabelecida em nosso município, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em materiais de construção. 

§ 1º Os materiais deverão ser utilizados na construção de uma unidade de depósito de 

agrotóxicos com área útil de 70,00m².  

§ 2º O Poder Executivo designará em comissão para acompanhar a construção e a correta 

aplicação ao auxílio recebido.  

Art. 2º A empresa obriga-se a cumprir com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes 

em relação ao meio ambiente. 

Art. 3º A empresa se compromete a recolher periodicamente, em conjunto com o setor 

ambiental do Município, as embalagens vazias de agrotóxicos e remeter a unidade de armazenamento, 

inclusive embalagens que a empresa não tenha sido a vendedora do produto. 
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Art. 4º   A destinação final das embalagens deverá ser efetuada de acordo com a legislação 

ambiental vigente, especialmente as Leis Federais nº 7.802/89 e nº 9.974/2000 e o Decreto Federal nº 

4.074/02.  

Art. 5º A Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, ficará com a 

incumbência de fiscalizar as atividades da empresa. 

Art. 6º Os recursos para cobertura da presente Lei correrão pela seguinte dotação orçamentária: 

04- Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento 

01- Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento 

20.121.0023- Agricultura 

1.0009-  Construção de Unidade para Armazenamento de Agrotóxicos 

3.3.60.00000000- Transferência à Instituições Privadas    R$ 8.000,00 

Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e nove. 

 
 
 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


