
LEI N. 2403, DE 18 DE MARÇO DE 2015 

 

Poder Executivo 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a 

Associação de Preservação da Cultura Matogrossense Flor do 

Cerrado, para implantação do Projeto Orquestra Sinfônica 

Jovem de Lucas do Rio Verde 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 firmar Convênio com a Associação de 

Preservação da Cultura Matogrossense Flor do Cerrado, pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 08.608.798/0001-60, com sede na Avenida 

Santa Catarina, n. 89 E, Bairro Cidade Nova, no Município de Lucas do Rio Verde - MT, para 

implantação do Projeto Orquestra Sinfônica Jovem de Lucas do Rio Verde, conforme anexo 

único, na seguinte forma: 

 

§ 1º Concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 

em 12 (doze) parcelas mensais, cada uma no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), a primeira 

será paga após a aprovação desta Lei e após a implantação do projeto em tela, as demais serão 

pagas no quinto dia útil e, após a prestação de contas mensal mencionada no artigo 2º. 

 

§ 2º A cedência dos instrumentos musicais para uso exclusivo do projeto mencionado 

no caput, conforme relação constante do Anexo I do termo de convênio, parte integrante desta 

lei. 

 

Art. 2º O representante legal da Associação de Preservação da Cultura Matogrossense 

Flor do Cerrado deverá prestar contas mensalmente dos recursos recebidos aos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, condicionando o pagamento da parcela a receber a 

apresentação de contas da parcela já recebida, devendo a referida prestação de contas conter, 

além do disposto nas Instruções Normativas do Controle Interno Municipal n. 15/2008 e n. 

22/2009, a seguinte documentação: 

 

I – original do extrato bancário de conta específica mantida pela entidade beneficiada, 

no qual esteja evidenciado o ingresso e a saída dos recursos recebidos; 

II – cópia do comprovante de despesa (nota fiscal), acompanhado da declaração firmada 

por dirigente da entidade beneficiada, certificando que o material foi recebido ou o serviço foi 

prestado; 

III - demonstrativo financeiro de aplicação de recursos; 

IV - relatório firmado por dirigente da entidade beneficiária quanto ao cumprimento dos 

objetivos previstos quando da aplicação dos recursos repassados. 

 

Art. 3º A Associação de Preservação da Cultura Matogrossense Flor do Cerrado deverá 

seguir na aquisição de materiais ou na contratação de serviço o princípio da economia de 

recursos, através do menor preço, efetuando pesquisa de mercado em, no mínimo, três 

estabelecimentos, devidamente comprovada na prestação de contas, observados os princípios 

da impessoalidade e economicidade, objetivando o melhor aproveitamento possível do 

dinheiro público. 



 

Art. 4º A Associação de Preservação da Cultura Matogrossense Flor do Cerrado assume 

o compromisso de restituir ao Município o valor concedido, atualizado monetariamente desde 

a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos 

para com a fazenda Municipal e, a devolver imediatamente, no mesmo estado de conversação 

que fora recebido os instrumentos musicais, nos seguintes casos: 

 

I - quando não for executado o objeto da avença; 

II - quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas; 

III - quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida. 

 

Art. 5º É reservado ao Município o direito de acompanhar e avaliar a execução dos 

serviços, fiscalizar “in loco” a utilização dos recursos e solicitar outras informações até 5 

(cinco) anos, contados da aprovação de contas pelo TCE das contas do Município de Lucas do 

Rio Verde, correspondente ao ano de prestação de contas do auxílio. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão a conta da dotação 

orçamentária: 15.00200.13.122.1501.2714.33.50.00.00.00.0100000000 Transferências a 

Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos (contribuição). 

 

Art. 7º Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar no valor de 

R$ 20.000,00 (Cento e vinte mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária: 

 

15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
15.00200.13.122.1501.2714.33.50.00.00.00.0100000000 Transferências a Instituições 

Privadas Sem Fins Lucrativos (contribuição)             R$ 120.000,00 

 

Art. 8º Para atender o crédito aberto no artigo anterior serão usadas as anulações das 

seguintes dotações: 

 

15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
15.00300.13.392.1501.2713.33.90.00.00.00.0100000000                         R$ 105.000,00 

15.00300.13.392.1501.2713.44.90.00.00.00.0100000000                           R$ 15.000,00 

 

TOTAL                   R$ 120.000,00 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Lucas do Rio Verde – MT,18 de março de 2015. 

 

 

 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 



ANEXO ÚNICO 

 

DA LEI N. 2403 2015 

 

TERMO DE CONVÊNIO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES N___/2015 

 

Termo de Convênio que entre si celebram, de um lado o Município de Lucas do Rio Verde - 

MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número 

24.772.246/0001-40, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Exmo. Sr. Otaviano 

Olavo Pivetta, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade n. 1247933-0, SSP/RS 

e inscrito no CPF/MF sob o n. 274.627.730-15, residente e domiciliado em Lucas do Rio 

Verde - MT, de ora em diante denominado CONCEDENTE, e de outro lado a Associação de 

Preservação da Cultura Matogrossense Flor do Cerrado, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 08.608.798/0001-60, com sede na 

Avenida Santa Catarina, n. 89 E, Bairro Cidade Nova, no Município de Lucas do Rio Verde - 

MT, doravante denominada CONVENENTE, devidamente autorizado pela Lei Municipal n. 

______, de ___ de ___________ de 2015, mediante as seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira: 

O presente convênio tem por objetivo a implantação do Projeto Orquestra Sinfônica Jovem de 

Lucas do Rio Verde, para atendimento de 250 (duzentas e cinquenta) crianças e adolescentes. 

 

Cláusula segunda: 

Para execução do objeto definido na cláusula primeira o Município de Lucas do Rio Verde 

efetivará: 

 

I - concessão de auxílio financeiro, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em 12 

(doze) parcelas mensais, cada uma no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), a primeira será paga 

após comprovada a implantação do projeto em tela, as demais serão pagas no quinto dia útil 

após a prestação de contas mensal mencionada no artigo 2º da Lei n. ______/2015; 

 

II - a cedência dos instrumentos musicais para uso exclusivo do projeto mencionado no caput, 

conforme relação Anexo I, parte integrante deste convênio. 

 

Cláusula terceira: 

A despesa do presente convênio correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

15.00200.13.122.1501.2714.33.50.00.00.00.0100000000 Transferências a Instituições 

Privadas Sem Fins Lucrativos (contribuição). 

 

Cláusula quarta: 

A CONVENENTE fica obrigada a manter conta bancária específica para a movimentação 

dos recursos do presente Convênio, qual seja, CONTA n. ___, AGÊNCIA ___, Banco 

______, devendo todos os pagamentos a serem efetuados pela Convenente ser feitos através 

de cheques nominais, com indicação, no verso, da finalidade. 

 

Cláusula quinta: 

Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em 

cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou 

superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de 

mercado lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se 

em prazos menores que um mês. 



 

Parágrafo único. As receitas financeiras auferidas na forma desta cláusula serão 

obrigatoriamente computadas a crédito do Convênio e aplicadas exclusivamente, no objeto de 

sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de 

contas do ajuste. 

 

Cláusula sexta: 

Caso ocorrer no decurso do tempo alteração de metas propostas no Plano de Aplicação, estas 

somente poderão ser implementadas com a prévia e expressa anuência do Concedente, 

devendo, inclusive, ser objeto de Termo Aditivo do Convênio. 

 

Cláusula sétima: 

Este convênio vigorará a partir de sua assinatura, findando-se em ___/___/20___. 

 

Cláusula oitava: 

Em caso de rescisão desse Convênio, por motivo justificado, a parte interessada deverá 

comunicar à outra com antecedência mínima de 05 dias. 

 

Cláusula nona: 

A Convenente deverá cumprir o PLANO DE TRABALHO E DE APLICAÇÃO E O 

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO apresentado ao Concedente, Anexo II, que faz 

parte integrante deste termo de convênio, independentemente de sua transcrição. 

 

Cláusula décima: 

Constituirão motivos para a suspensão do repasse da subvenção pelo Município: 

 

I - quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela recebida, na forma 

da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos e fiscalização local, realizados 

periodicamente pelo Concedente, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ou do 

Departamento de Controle Interno Municipal; 

II - quando verificado indícios de desvio de finalidade na aplicação dos recursos, práticas 

atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública, nas contratações e demais 

atos praticados na execução desse Convênio, ou por inadimplemento de qualquer obrigação 

estabelecida por cláusulas conveniais; 

III - quando a entidade Convenente deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo 

Concedente, na forma do previsto na letra anterior. 

 

Cláusula décima primeira: 

A Convenente assume o compromisso de restituir ao Município o valor concedido, 

atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma 

da legislação aplicável aos débitos para com a fazenda Municipal, e a devolver 

imediatamente, no mesmo estado de conversação que fora recebido os instrumentos musicais, 

nos seguintes casos: 

 

I - quando não for executado o objeto da avença; 

II - quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas; 

III - quando os recursos e os bens cedidos forem utilizados em finalidade diversa da 

estabelecida. 

 



Parágrafo único. A Convenente assume o compromisso de, ao final da vigência deste 

instrumento, devolver os instrumentos musicais cedidos nas mesmas condições de uso e 

conservação, ressalvados os desgastes decorrentes do uso natural. 

 

Cláusula décima segunda: 
Pela inexecução total ou parcial do presente termo, a Concedente poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a Convenente as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

II - Multa no valor de 2% (dois por cento) do valor global do Convênio; 

III - Devolução dos Gastos não Comprovados e dos bens cedidos. 

 

Cláusula décima terceira: 
Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas de aplicações financeiras 

realizadas, serão devolvidos ao Concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 

evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 

providenciada pelo Concedente. 

 

Cláusula décima quarta: 
A Convenente deverá apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos ao Poder 

Executivo e Legislativo Municipal em até 30 (trinta) dias após o recebimento da parcela 

recebida, devendo a referida prestação de contas conter, além do disposto nas Instruções 

Normativas do Controle Interno Municipal n. 15/2008 e n. 22/2009, as seguintes 

recomendações: 

 

I - original do extrato bancário de conta específica mantida pela entidade beneficiada, no qual 

esteja evidenciado o ingresso e a saída dos recursos recebidos; 

II – cópia do comprovante de despesa (nota fiscal eletrônica), acompanhado da declaração 

firmada por dirigente da entidade beneficiada certificando que o material foi recebido ou o 

serviço foi prestado; 

III – cópia do demonstrativo financeiro de aplicação de recursos; 

IV - relatório firmado por dirigente da Convenente quanto ao cumprimento dos objetivos 

previstos quando da aplicação dos recursos repassados. 

 

Parágrafo único. Deverá apresentar também, para todas as aquisições, desde que possível, 

em razão da natureza da aquisição, prévia cotação de preços em pelo menos 03 (três) 

empresas, a apresentação da prestação de contas no prazo e nos moldes descritos na cláusula 

acima é condição para aprovação da Prestação de Contas. 

 

Cláusula décima quinta: 
Na forma do artigo 67, da Lei Federal n. 8666/93, a execução deste convênio será 

acompanhada e fiscalizada pelo representante da administração, responsável pela prestação de 

contas de Convênios no Município. 

 

Parágrafo único. O Município reserva-se o direito de alterar o Fiscalizador, a qualquer tempo 

devendo tão somente informar a Convenente. 

 

Cláusula décima sexta: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes desse Convênio. 



 

Estando assim ajustadas, as partes assinam o presente termo de Convênio em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentárias. 

 

Lucas do Rio Verde - MT, __ de ________ de 20__. 

 

 

 

Município de Lucas do Rio Verde 

Otaviano Olavo Pivetta 

Prefeito Municipal 

Concedente 

 

 

Associação de Pres. da Cultura 

Matogrossense  

Paulo Sergio Fischer 

Presidente 

Convenente 
 

Testemunhas: 

 

1) __________________________ 

CPF: 

 

2) __________________________ 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

 

RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS 

CEDIDOS ASSOCIAÇAO FLOR DO CERRADO 

PARA O PROJETO ORQUESTRA SINFONICA 

JOVEM DE LUCAS DO RIO VERDE. 

 

 

Quantidade Número do Patrimônio 

Municipal 

Especificação do instrumento musical 

8 53902-53971 

Flauta Transversal prateado com case 

quasar modelo QFL903S  

8 53902-53971 

Clarineta afinação em si Bemol 

acompanha case Magnum  

2 53902-53971 

Saxofone alto EB com Case Modelo 

QAS10L Quasar 

1 53902-53971 

Saxofone Tenor Afinação em BB Modelo 

QTS102L Quasar  

6 53902-53971 Trompete afinação em Sibemol Quasar  

3 53902-53971 

Trompa Laqueado, com Estojo Modelo 

QHR501L 

32 53902-53971 

QVL040 Violino 4/4 Tampo Spruce 

Modelo QVL040 Quasar  

10 53902-53971 

QCE140 Violoncelo 4/4 Tradicional 

acabamento em verniz com bag Luxo e 

abreu modelo QCE140 Quasar  

16 53987-54014 

Viola 4/4 VNM49 Ebano Dark 02 arcos 

CRINA Michael Ind 

02 53987-54014 

Bateria 20º X 14º DMS842CL Michael 

 Ind 

03 53987-54014 Clarineta WCLM45 Michael Ind 

02 53987-54014 Saxofone Alto WASM48 Michael Ind. 

02 53987-54014 Saxofone Tenor WTSM48 Michael Ind 

03 53987-54014 Trompete WTRM48 Michael Ind 

40 54188 Flauta Doce Concert 

01 54188 Tuba Concert 

06 54430-54436 

QSL402L - Trombone Afinação Em si  

Bemol Acabamento Laqueado com Case 

Modelo QSL402L Marca Quasar 

01 54430-54436 

QHR501L - Trompa Acabamento 

Laqueado Com Estojo de Luxo ou Case 

Mochila Modelo QHR501L Marca 

Quasar 

01 53838-53901 

Bateria Road Up 

8,10,12,14,22CX13NAT Marfim Marca 

RMV 

01 53838-53901 

Pandeiro Meia Lua com Corpo em 

Policarbonato Solido Marca Izzo 

01 53838-53901 Triangulo 15cm Cromado BNB 



01 53838-53901 Carrilhão com 36 Notas 

01 53838-53901 Chocoalho Colindrico 15cm Liverpool 

01 53838-53901 

Caixa MPX Steel 14’’X5,5’’ Hammered 

Marca Mapex 

01 53838-53901 

Teclado Digital Modelo CTK - 200 

Marca 53838-53901CASIO Com Estante 

e Capa Almofada 

60 53838-53901 

Estante Retrátil Para de Partitura Marca 

Vector 

20 53838-53901 Pele de Bateria Hidráulica de Ataque N.8 

20 53838-53901 

Pele de Bateria Hidráulica de Ataque n. 

10 Marca Michael 

20 53838-53901 

Pele de Bateria Hidráulica de Ataque n. 

11 marca Luen  

20 53838-53901 

Pele de Bateria Hidráulica de Ataque n. 

13 Marca Michael 

20 53838-53901 

Pele de Caixa Hidráulica 14’’Marca 

Michael 

40 53838-53901 

Baqueta 7AN Madeira Ponta de Nylon 

Marca C Ibanez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO E DE APLICAÇÃO E O 

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DO 

PROJETO ORQUESTRA SINFONICA JOVEM DE 

LUCAS DO RIO VERDE. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


