
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde
Estado de Mato Grosso
CNPJ.: 24.772.246/0001-40

LEI Nº 1075/2004
DATA: 30 de julho de 2004.
SÚMULA: Autoriza  o Chefe do Poder Executivo Municipal  a  custear 
despesas  com  os  serviços  de  hospedagem,  alimentação  e 
acompanhamento de pessoas carentes em Cuiabá prestados pela Sr. Marli 
Batista de Faria 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 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal  autorizado a custear as 
despesas com os serviços de hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes em 
Cuiabá, prestados pela senhora  Marli Batista de Farias, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
1776392-4-SSP/MT e inscrita no CPF nº 241.958.982-34

§ 1°- O valor pago por pessoa atendida  será de R$ 15,00(quinze reais) a 
diária,  devendo  a  prestação  de  contas  ocorrer  sempre  no  final  de  cada  mês,  condicionando  o 
pagamento a  prestação de contas,  que será  acompanhada  de relatório  de  hospedagem de  cada 
pessoa atendida.

§ 2°- A vigência da presente lei será te 31 de dezembro de 2004.

Art.  2º  -  As  despesas  decorrentes  da  presente  Lei,  correrão  à  conta  da 
Dotação  Orçamentária  nº  08.001.0.0.10.122.0010.2021(manutenção  da  Secretaria  de  Saúde  - 
3.3.9.0.36.00.00(outros serviços de terceiros-pessoa física).

Art.  3.°- Fica ainda autorizado o Chefe do Poder   Executivo a  conceder 
auxílio financeiro no valor de R$10.245,00(dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais), relativo a 
diferença existente entre os R$ 3.000,00(três mil reais) mensais autorizados pela Lei n° 1030/2004 
e os atendimentos realizados nos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2004.

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

Art. 5°- Ficam revogadas as disposições em  contrário em especial a Lei n° 
1030/2004.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2004.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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