
 LEI N. 2404, DE 18 DE MARÇO DE 2015 

 

Poder Executivo 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

convênio com a Fundação de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, para a 

concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 

63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos 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 de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, inscrita no CNPJ sob o n. 

24.978.041/0001-15, sediada na MT 449, Km 08, neste Município, para a concessão de auxílio 

financeiro no valor de R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais), com a finalidade de 

custear parte de pesquisa de campo experimental de hortifruticultura, fruticultura e 

mandiocultura. 
 

Parágrafo único. O pagamento do auxílio financeiro que se refere o caput deste artigo 

será em 12 (doze parcelas) no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) cada, sendo que 

a primeira parcela será paga no quinto dia útil após a aprovação desta lei e as demais no quinto 

dia útil dos meses subsequente e após a prestação de contas mencionada no artigo 5º. 
 

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão a conta da Dotação 

Orçamentária: 06.00100.20.692.0602.2073.33.50.00.00.00.01.00000000 Transferências a 

Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos (contribuição). 
 

Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais), para atender a 

seguinte dotação orçamentária: 
 

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
06.00100.20.692.0602.2073.33.50.00.00.00.01.00000000 Transferências a Instituições Privadas 

Sem Fins Lucrativos (contribuição) R$ 63.600,00 

 

Art. 4º Para atender o crédito aberto no artigo terceiro será usada a anulação da seguinte 

dotação: 
 

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
06.00100.20.122.0602.2210.33.50.00.00.00.0100000000  R$ 63.600,00 

TOTAL R$ 63.600,00 

 

Art. 5º A Fundação de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento Integrado Rio Verde, deverá 

prestar contas mensalmente junto ao Poder Executivo e Legislativo Municipal da aplicação dos 

recursos descritos no artigo 1º da presente lei, condicionando o pagamento da parcela a receber 

a apresentação de contas da parcela já recebida. 
 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 



 

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

OTAVIANO OLAVO PIVETTA 

Prefeito Municipal 
 
 


