
 
 

 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 

Poder Executivo 
 

LEI Nº 3.659, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 

Autoriza a assinatura de convênio com a Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER. 

 

                      O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS, 

                       Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica o Município de Morrinhos autorizado a firmar convênio com a Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER, autarquia 
estadual dotada de personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/ME 
13.232.306/0001-15. 

 § 1º O convênio de que trata o caput, diz respeito a execução de atividades e ações 
de natureza técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária no âmbito do Município de 
Morrinhos, visando desenvolvimento rural sustentável, conforme plano de trabalho anexo, parte 
integrante desta Lei.  

 § 2º A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária – EMATER terá o encargo de aplicação financeira, para execução do instrumento, 
de R$ 1.626.798,45 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e 
quarenta e cinco centavos). 

 § 3º O Município de Morrinhos terá o encargo de aplicação financeira, para 
execução do instrumento, de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).  

 Art. 2º A despesa a que se refere a presente Lei correrá à conta da seguinte 
dotação orçamentária do exercício de 2021:  

Função Subfunção Programa Atividade  Elemento de Despesa Fonte 

26 782 0071 2311 3.3.90.39.00 100 

Valor.................................................................................................R$ 11.200,00 

 

 Parágrafo único. O quantum remanescente de que trata está Lei, no valor de R$ 
168.800,00 (cento e sessenta e oito mil e oitocentos reais) correrá à conta de orçamentos 
vindouros.  

 Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   
 

Morrinhos, 31 de agosto de 2021; 176º de Fundação e 139º de Emancipação. 
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