
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI Nº 573/98

DATA: 28 de Maio de 1998.
SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal conceder 
um auxilio financeiro  à Associação de Desenvolvimento Comunitário 
de  Lucas  do  Rio  Verde  até  o  valor  de  R$ 60.000,00  (sessenta  mil 
reais), e dá outras providências.

_______________________________________________________________________

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de  Lucas  do 
Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

                                    Art. 1º - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 
um auxílio  financeiro   a  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  de Lucas  do  Rio 
Verde, no valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Art. 2º - O auxilio financeiro concedido através desta Lei, destina-se a 
auxiliar  nas  despesas  com  a  aquisição  de  materiais  a  serem  aplicados  nas  obras  de 
pavimentação  asfáltica  que  estão  sendo  realizadas  neste  município  pela  Associação  de 
Desenvolvimento Comunitário de Lucas do Rio Verde, através de convênio firmado entre a 
Associação  de  Desenvolvimento  e  esta  municipalidade  autorizado  pelas  Leis  365/95  e 
499/97.

Parágrafo Único – A Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Lucas do Rio verde, prestará contas mensal aos Poderes executivo e Legislativo, através de 
planilha de recebimento e Não pagamento dos contribuintes e metragem de asfalto realizada 
no mês.

                                  Art. 3º - A Associação de Desenvolvimento Comunitário de Lucas do 
Rio verde, será obrigada a restituir o valor do auxílio financeiro que for concedido através 
desta Lei, no mês de Agosto do ano de 1999, sem acréscimo financeiro na sua totalidade.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aquisição de que trata o Artigo 1º 
desta Lei, correrão a conta da dotação orçamentária nº 05.001.0003.07.021.2009.3132.01.

Art.  5º  -  Revogadas  as  disposições  em contrário,  a  presente  Lei, 
entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de Maio de 1998.
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