
LEI Nº 1693, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009. 
 
Autoria: Poder Executivo 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
um crédito adicional suplementar e a firmar 
Convênio com a Fundação Luverdense de Saúde 
– Hospital São Lucas, no valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) e dá 
outras providências.  

 
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação 

Luverdense de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 03.178.170/0001-59, para concessão de 
auxílio financeiro no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), com a 
finalidade de auxiliar nas despesas com a manutenção do Hospital São Lucas. 

 
Parágrafo único. O auxílio financeiro que se refere o caput deste artigo será em 

parcela única paga no quinto dia útil após aprovação desta Lei. 
 
Art. 2º A Fundação Luverdense de Saúde deverá prestar contas a Prefeitura e a 

Câmara Municipal da aplicação dos recursos descritos no artigo 1º da presente Lei no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

 
Art. 3º Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abrir um crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), para atender a 
seguinte dotação orçamentária:  
Código Geral: 08.00100.04.122.0010.2035.3.3.50.43.00.00  
(subvenções sociais)        R$ 250.000,00 

 
Art. 4º Para atender o crédito aberto no artigo anterior serão usadas as anulações 

das seguintes dotações orçamentárias: 
Código Geral: 08.00100.10.122.0122.2264.33.90.33.00.00 
(passagens e despesas com locom.)      R$ 60.000,00 
Código Geral: 08.00100.10.128.0122.2266.33.90.14.00.00 
(diárias - civil)        R$ 10.000,00 
Código Geral: 08.00200.10.301.0102.1218.44.90.51.00.00 
(obras e instalações)        R$ 65.850,00 
Código Geral: 08.00200.10.301.0102.1293.44.90.52.00.00 
(equip. e material permanente)      R$ 69.150,00 
Código Geral: 08.00200.10.301.0102.2016.33.90.33.00.00 
(passagens e despesas com locom.)      R$ 10.000,00 
Código Geral: 08.00200.10.305.0080.1280.44.90.52.00.00 
(equip. e material permanente)      R$ 20.000,00 
Código Geral: 08.00200.10.301.0102.2016.33.90.14.00.00 
(diárias - civil)        R$ 15.000,00 

 



Art. 5º  As despesas decorrentes do auxílio financeiro de que trata o artigo 1º, 
correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 
08.00100.04.122.0010.2035.3.3.50.43.00.00 (subvenções sociais). 

 
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º  Ficam revogadas as disposições em contrário.  

 
Lucas do Rio Verde, 26 de fevereiro de 2009. 
 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


