
Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI Nº1112/2004

DATA: 13 de dezembro de 2004.
SUMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder aos 
servidores  públicos  municipais,  aos  funcionários  da  Autarquia  Municipal 
SAAE e  do  Fundo  de  Previdência  Municipal,  cesta  de  Natal,  abre  crédito 
adicional suplementar 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 Chefe do Poder Executivo Municipal  a conceder aos 
servidores  públicos  municipais,  aos  funcionários  da  Autarquia  Municipal  SAAE e  do  Fundo  de 
Previdência Municipal, cesta de Natal.

§  1º  -  A  cesta  de  Natal  referida  no  caput  deste  artigo  será  composta 
exclusivamente pelos seguintes produtos alimentícios::

I- 3kg(três quilos) de  pernil de  suíno;
II- 3kg(três quilos) de lingüiça toscana;
III- 5kg(cinco quilos) de carne bovina de primeira.
§ 2º – A cesta de Natal a que se refere o caput deste artigo terá o caráter de 

gratificação  natalina  em  benefício  dos  funcionários  públicos  municipais,  dos  funcionários  da 
Autarquia Municipal SAAE e Funcionários do Fundo de Previdência Municipal.

§ 3º - Os valores dos produtos que compõem a cesta de Natal serão  os de 
mercado.

§ 4º -  A fim de tornar mais eficiente e econômico, a Prefeitura Municipal 
adquirirá os produtos que comporão as cestas e Natal, destinadas aos funcionários do SAAE e do 
Fundo de Previdência Municipal formalizando em seguida o seu repasse e a compensação de contas.

Art.  2°-  Fica  aberto  um  crédito  adicional  suplementar  no  valor  de  R$ 
53.500,00(cinqüenta  e  três  mil  e  quinhentos  reais),  para  atender  a  seguinte  dotação: 
09.001.0008.122.0010.2040.33.90.32.00-materiais de distribuição gratuita

Art. 3°- Para atender o crédito aberto no artigo anterior serão anuladas as 
seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS:
04.001.00.04.123.0012.2008.33.90.30.00 R$ 12.500,00
materiais de consumo 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE
06.001.00.20.122.0010.2017.33.90.30.00 R$ 12.500,00
Materiais de Consumo           
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
07.0001.00.04.122.0010.2019.33.90.30.00 R$ 28.500,00
outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

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

Gabinete do Prefeito, 13 de dezembro de 2004

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal 
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