
 
 
 
 

LEI Nº 1673, DE 14 JANEIRO DE 2009 
 
Autoria: Poder Executivo 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
Convênio com a Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE para concessão de auxílio 
financeiro no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
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 Associação 

dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 00.066.207.0001-69, sediada na Rua Papanduva, s/n, Bairro Alvorada, para 
concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais), com a 
finalidade de custear despesas com pessoal e manutenção de suas atividades. 

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

será em 12(doze) parcelas, sendo a primeira e a segunda parcela no valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) e as demais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) cada, a primeira 
será paga no quinto dia útil após a aprovação desta lei e as demais no quinto dia útil dos 
meses subseqüentes e após a prestação de contas mencionada no artigo 3°. 

 
Art. 2°  As despesas decorrentes do auxílio financeiro de que trata o artigo 1º, correrão 

a conta da seguinte dotação orçamentária: 09.00100.08.122.0010.2039.3.3.50.43.00.00 
(subvenções sociais). 

 
Art. 3º  A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE deverá prestar 

contas mensal junto a esta Prefeitura e a Câmara Municipal da aplicação dos recursos 
descritos no artigo 1º da presente Lei condicionando o pagamento da parcela a receber à 
apresentação de contas da parcela já recebida. 

 
Art. 4º  A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º  Revogam-se as  disposições em contrário.  

 
Lucas do Rio Verde, 14 de janeiro de 2009. 

 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


