
Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI Nº 1045/2004

DATA: 15 de abril de 2004.
SÚMULA: Autoriza  o  Poder  Executivo Municipal  conceder auxílio 
financeiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Polícia Civil 
de Lucas do Rio Verde e dá outras providências.

  OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito Municipal de Lucas do 
Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

                                   Art. 1º- Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio 
financeiro  a Policia Civil de Lucas do Rio Verde, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
com a finalidade de custear despesas  de expediente e manutenção da Delegacia de Polícia 
Civil.

                                   Parágrafo único -   O pagamento do auxílio financeiro que se refere o 
caput deste artigo será em 09(nove) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais)  e as demais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a primeira no quinto dia  após 
aprovação desta Lei e as demais no quinto dia após a prestação de conta mencionada no art. 
3.°.

                                   Art. 2º- As despesas decorrentes do auxílio financeiro de que trata o 
artigo  1º,  correrão  a  conta  da  dotação  orçamentária  n.º 
03.00100.04.122.0010.2004.3.3.90.39.00.00(outros serviços de terceiros- pessoa jurídica).

                                   Art. 3º- O Delegado de Polícia Civil, deverá prestar contas 
mensalmente junto a esta Prefeitura Municipal da aplicação dos recursos recebidos.

                                   Art. 4º- A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

                                   Art. 5°- Ficam revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 15  de abril de 2004.
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