
DECRETO Nº 1889, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008

Referenda  decisões  do  Comitê  de  Avaliação  e  
destina  recursos  do  Fundo  Municipal  de  
Investimentos Sociais, por convênio, à entidades  
assistenciais  do  Município  e  dá  outras  
providências. 

MARINO JOSÉ FRANZ,  Prefeito  Municipal  de Lucas do Rio Verde,  Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais, que lhe são conferidas por Lei:

Considerando o teor da Lei Municipal 1185 de 28 de junho de 2005, que criou o 
Fundo Municipal de Investimentos Sociais, em especial do inciso IV do artigo 4º;

Considerando o saldo constante na conta nº 13358-2, agência do Banco do Brasil nº 
3196-8 em favor do Município de Lucas do Rio Verde/ Fundo Municipal de Investimentos 
Sociais, no valor de R$ 84.971,77 (oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e 
setenta e sete centavos);

Considerando as deliberações constantes na ata nº 01 de 11/11/2008, ata nº 02 de 
09/12/2008 e ata nº 03 de 10/12/2008 do Comitê de Avaliação do Fundo Municipal de 
Investimentos Sociais, nomeado através do Decreto nº 1.517/2006, que destinou os recursos 
do Fundo à entidades assistenciais devidamente cadastradas e regularizadas e que atendem 
a Política Pública de Assistência Social adotada neste município;

DECRETA:

Art. 1º Ficam referendadas as decisões do Comitê de Avaliação do Fundo Municipal 
de Investimentos Sociais, lavradas nas atas nº 01/2008, 02/2008 e 03/2008, destinando, por 
termo de convênio, o valor de R$ 84.971,77 (oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e 
um reais e setenta e sete centavos), constante na conta bancária do Fundo Municipal de 
Investimentos Sociais, em partes iguais, às seguintes entidades assistenciais:

I- Clube do Idoso de Bem com a Vida, inscrito no CNPJ nº 01.117.816/0001-
62, no valor de 16.994,35 (dezesseis mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco 
centavos);

II- Fundação Luverdense de Saúde, inscrito no CNPJ nº 03.178.170/0001-59, 
no valor de R$ 16.994,35 (dezesseis mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco 
centavos);

III- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, inscrito no CNPJ 
nº 00.066.207/0001-69, no valor de R$ 16.994,37 (dezesseis mil novecentos e noventa e 
quatro reais e trinta e sete centavos);

IV- Instituto Padre João Peter, inscrito no CNPJ nº 24.976.946/0001-56, no valor 
de  R$  16.994,35  (dezesseis  mil  novecentos  e  noventa  e  quatro  reais  e  trinta  e  cinco 
centavos);



V- Agência de Desenvolvimento Sócio-econômico do Médio Norte, inscrito no 
CNPJ  nº  01.281.419/0001-21,  no  valor  de  R$  16.994,35  (dezesseis  mil  novecentos  e 
noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Art. 2º Os representantes legais das entidades beneficiadas prestarão contas junto  a 
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde da aplicação dos recursos recebidos, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura  em conformidade com o termo 
de convênio, plano de trabalho e cronograma físico-financeiro, bem como com a Instrução 
Normativa nº 15/2008 do Controle Interno Municipal.

Art.  3º  As  despesas  decorrentes  da  formalização  dos  termos  de  convênios 
mencionados  no  artigo  1º  deste  Decreto,  correrão  a  conta  da  dotação  orçamentária  nº 
09.00100.08.122.0010.2039.33.50.43.00.00.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Lucas do Rio Verde, 09 de dezembro de 2008.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Marli Martins da Luz
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
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