
DECRETO Nº 2117-A, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010

Referenda  decisões  do  Conselho  Municipal  dos  
Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  referente  a  
Resolução  do  CMDCA  nº  009/2010  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 a Resolução nº 009/2009 que destinou o repasse de recursos financeiros às 
instituições através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Considerando o saldo constante na conta Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;

Considerando  as  deliberações  constante  na  ata  nº  106  de  20/07/2010  do  Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,  que destinou os recursos do Fundo à 
entidades  assistenciais  devidamente  cadastradas  e  regularizadas  e  que  atendem  a  Política 
Pública voltadas às crianças e adolescentes;

DECRETA:

Art. 1º Ficam referendadas as decisões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, lavrada na ata nº 106/2010 – Resolução nº 009/2010, destinando, por termo de 
convênio, o valor de R$ 29.897,70 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta 
centavos),  constante  na  conta  bancária  do  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente, a seguinte entidade assistencial:

I-  Associação  Terapêutica  Portal  da  Sobriedade, inscrito  no  CNPJ  nº 
07.048.974/0001-94, no valor de R$ 29.897,70 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e sete 
reais e setenta centavos).

Art. 2º O representante legal da entidade beneficiada prestará 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 e 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 
09.00300.08.243.0901.2043.33.90.39.00.00.999.

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

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

Lucas do Rio Verde, 1º de setembro de 2010.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Maria Sidinir Bif Stechert
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Registre-se e Publique-se


