
LEI N.º 943/2003
DATA: 26 de fevereiro de 2003.

                                    SÚMULA:  Autoriza   o   Chefe   do   Executivo  abrir crédito 
adicional  suplementar  e  a  firmar  convênio  com  o  Consórcio 
Intermunicipal  de  Saúde  da  Região  Teles  Pires,  e  dá  outras 
providências.

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

                                  Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
100.000,00  (cem  mil  reais),  para  atender  a  seguinte  dotação  orçamentária 
08.001.0010.301.0079.2012.3.3.90.39. 

                                  Art. 2º - Para atender o crédito aberto no artigo anterior será anulado 
o  mesmo  valor  na  seguinte  dotação  orçamentária  09.999.0099.9999.00  Reserva  de 
Contingência.

 
                                  Art. 3º - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar 
Termo de Convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires. 

                                  Art. 4º - O Termo de Convênio que se refere o artigo anterior, terá o 
valor de até R$ 117.723,00(cento e dezessete mil, setecentos e vinte e três reais), a serem 
pagos em 12 (doze) parcelas, sendo as parcelas correspondentes aos meses de  janeiro  e 
fevereiro de 2003 terão o valor de R$ 9.427,00(nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais) 
cada, e o valor das demais parcelas será informado  pela administração do Consórcio de 
acordo com a utilização pelo município, conforme dispõe o convênio anexo.

                                  Parágrafo Único- As parcelas correspondentes aos meses de janeiro e 
fevereiro de 2003, serão pagas no segundo dia após a aprovação desta lei,  e as demais 
parcelas terão vencimento todo dia 10 dos  meses subseqüentes.
 
                                  Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, 
correrão a conta da Dotação Orçamentária nº 08.001.0010.301.0079.2012.3.3.90.39.  

                                  Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

                                  Art. 7.° - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de fevereiro de 2003.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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