
LEI Nº 1549, DE 17 DE ABRIL DE 2008

Autoria: Poder Executivo

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um 
crédito adicional suplementar e a complementar o 
auxílio financeiro no valor de R$ 12.000,00 (doze  
mil  reais)  concedido  a  entidade  Acolhida  Bom 
Samaritano 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  complementar  o  auxílio  financeiro 
concedido pela Lei nº 1505/2008, a entidade Acolhida Bom Samaritano, pessoa jurídica de 
direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  03.766.646/0001-72,  sediada  no  Distrito 
Industrial, Lote 02, Quadra 24, neste Município, no valor de 12.000,00 (doze mil reais), com 
a finalidade de custear despesas com pessoal, manutenção e funcionamento da entidade.

Parágrafo único. O pagamento do complemento do auxílio financeiro que se refere o 
caput deste artigo será em 10(dez) parcelas cada uma no valor de R$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos  reais),  a  primeira  e  a  segunda  parcela  serão  pagas  no  quinto  dia  útil  após  a 
aprovação desta Lei e as demais no quinto dia útil do mês subseqüente e após a prestação de 
contas mencionada no art. 5°.

Art. 2° Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária: 

Cód. Geral: 09.00100.08.122.0010.2039.3.3.50.43.00.00
Subvenções sociais R$ 12.000,00
Art.  3º  Para  atender  o  crédito  aberto  no  artigo anterior  será  usada  à  anulação  da 

seguinte dotação orçamentária:
Código Geral: 09.00200.08.122.0010.2040.3.3.50.43.00.00
Subvenções sociais R$12.000,00

Art. 4º As despesas decorrentes do auxílio financeiro de que trata o artigo 1º, correrão 
a conta da dotação orçamentária:  09.00100.08.122.0010.2039.3.3.50.43.00.00 (subvenções 
sociais).

Art. 5º A Acolhida Bom Samaritano, deverá prestar conta mensal junto a Prefeitura e 
a  Câmara  Municipal  da  aplicação  de  todos  os  recursos  públicos  municipais  recebidos 
condicionando o pagamento  da parcela  a  receber à  apresentação de contas  dos recursos 
recebidos.

Art. 6º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação;

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

Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2008.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal


