
 
LEI Nº 1697, DE 04 DE MARÇO DE 2009 

 
Autoria: Poder Executivo 

 
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 
firmar Termo de Cooperação Técnica com a 
Associação das Obras Sociais Reviver e o Clube 
de Mães de Lucas do Rio Verde 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 Termo de Cooperação Técnica 
com a Associação das Obras Sociais Reviver inscrita no CNPJ sob o nº 09.350.197/0001-
63 e com o Clube de Mães de Lucas do Rio Verde, inscrito no CNPJ sob o n.º 
01.375.179/0001-24, no valor de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com a finalidade 
viabilizar a implantação e desenvolvimento do Projeto de “Lavanderia Comunitária”, que 
tem como objetivo principal fomentar e viabilizar o processo de geração de renda através 
da aquisição de equipamentos, propiciar meios para fortalecimento financeiro e 
consequentemente o desenvolvimento pessoal e social das mulheres, gerar renda, estimular 
ações intersetorializadas de intervenção na realidade local, articular e apoiar ações em 
conjunto com projetos de incentivo comunitários, associativos e cooperativos, promovendo 
a inserção no mercado de trabalho e oferecer capacitação e aprimoramento as mulheres, de 
forma contínua e periódica. 

 
Parágrafo único A Associação das Obras Sociais Reviver e o Clube de Mães deverão 

prestar contas ao Poder Executivo e Legislativo Municipal da aplicação dos recursos 
descritos no artigo 1º da presente Lei, no prazo de 30 (trinta) dias após a liberação de 
recursos até findar o total autorizado. 

 
Art. 2º  As despesas decorrentes do Termo de Cooperação Técnica de que trata o 

artigo 1º, correrão a conta da dotação orçamentária nº 
09.00100.08.122.0010.2039.3.3.50.43.00.00 (subvenções sociais). 

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

 
Art. 4º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
Lucas do Rio Verde, 04 de março de 2009. 

 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 



 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, A 
ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS REVIVER E O 
CLUBE DE MAES DE LUCAS DO RIO VERDE. 

 
 

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT , pessoa jurídica de direito público, 
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 24.772.246/0001-40, com sede localizada na Avenida Pará, nº 109-
E, Bairro Cidade Nova em Lucas do Rio Verde, representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. MARINO JOSE 
FRANZ , brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade nº 12/R 114.881-0-SSP/SC e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 430.885.119-04, residente e domiciliado na Rua Guarapuava, 428-E, Bairro 
Centro, em Lucas do Rio Verde/MT, a ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS REVIVER, inscrita no 
CNPJ/MF. sob o n° 09.350.179/0001-63, com sede na Rua Nápoli, 1136-S, Bairro Veneza, neste Município, 
neste ato representado por sua presidente a Sra. ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS , brasileira, 
portadora da cédula de identidade RG nº 6102241-4 SSP/PR, e do CPF nº 644.998.129-68, domiciliada neste 
Município e o CLUBE DE MÃES DE LUCAS DO RIO VERDE , inscrita no CNPJ sob o nº 
01.375.179/0001-24, neste ato representada por sua presidente a Sra. ANITA VARIANE PELISSARI , 
brasileira, portadora do RG º 1866483  SSP/PR e CPF nº 306.548.589-34, residente e domiciliada nesta 
cidade, firmam o presente Termo de Cooperação Técnica na forma e condições estabelecidas nas seguintes 
cláusulas  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objetivo viabilizar a implantação e o 

desenvolvimento do Projeto “Lavanderia Comunitária”, que tem como objetivo principal fomentar e 
viabilizar o processo de geração de renda através da aquisição de equipamentos, propiciar meios para 
fortalecimento financeiro e consequentemente o desenvolvimento pessoal e social das mulheres, gerar renda, 
estimular ações intersetorializadas de intervenção na realidade local, articular e apoiar ações em conjunto com 
projetos de incentivo comunitários, associativos e cooperativos, promovendo a inserção no mercado de 
trabalho e oferecer capacitação e aprimoramento as mulheres, de forma contínua e periódica; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Das atribuições, responsabilidades recíprocas entre o Município 

de Lucas do Rio Verde, a Associação das Obras Sociais Reviver e o Clube de Mães: 
Objetivando a melhor operacionalização deste Termo de Cooperação Técnica e 

observadas suas disponibilidades, prescrições legais e disposições regulamentares caberão aos 
partícipes as seguintes atribuições e responsabilidades: 

 
I – AO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE:  
a) Viabilizar a adequação do espaço físico no valor de até R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais); 
b) Disponibilizar equipe técnica, para a Coordenação do Projeto; 
c) Arcar com as despesas inerentes ao consumo de energia e água até 31/12/2009. 
d) Ceder os equipamentos, ou seja, 10 máquinas de lavar, 05 ferros elétricos e 05 

mesas para passar; 
e) Disponibilizar para o início das atividades 100Kg (100 quilogramas) de sabão em 

pó; 
 

II – A ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS REVIVER:  
a) Implantar e executar o Projeto “Lavanderia Comunitária”, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
 

III – AO CLUBE DE MÃES DE LUCAS DO RIO VERDE : 



a) Disponibilizar o espaço físico, localizado na Avenida São Paulo, 80-S, Bairro 
Alvorada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
O presente Termo de Cooperação Técnica vigorará até 31 de dezembro de 2012, podendo 

ser rescindido por ambas as partes, desde que informado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e 
devidamente justificado. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA 
Ao final de cada ano as partes promoverão uma reavaliação do Termo de Cooperação 

podendo o presente termo ser aditado.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
As dúvidas, controvérsias ou oriundos da execução deste Termo de Cooperação Técnica, 

serão dirimidas pelas partes. 
 

E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam o presente Instrumento, em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de fevereiro de 2009. 
 
 

 
Município de Lucas do Rio Verde 

Marino José Franz 
Prefeito Municipal 

Associação das Obras Sociais Reviver 
Ana Maria Casavechia Ramos 

Presidente 

Clube de Mães de Lucas do Rio Verde 
Anita Variane Pelissari 

Presidente 
 
 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_______________________    _________________________ 
CPF n°      CPF n.º 

 


