
                                LEI N.º 948/2003
DATA: 05 de março de 2003.
SÚMULA: Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  conceder  auxílio 
financeiro  a  Fundação  Luverdense  de  Saúde,  no  valor  de  até 
R$ 600.000,00(seiscentos  mil reais) 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 -  Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio 
financeiro  a Fundação  Luverdense de Saúde, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.178.170/0001-59, 
com sede  na  Av.  Minas  Gerais,  721,  Bairro  Rio  Verde,   neste  município,  no  valor  de  até 
R$ 600.000,00(seiscentos  mil reais), para  aquisição de equipamentos e manutenção do Hospital 
São Lucas.               
                                  Parágrafo único -  O pagamento do auxílio que se refere o caput deste 
artigo será dividido em 11(onze) parcelas nos seguintes valores e vencimentos:

I- 1.ª parcela,  no valor de R$ 140.000,00(cento e quarenta mil reais), 
com vencimento no segundo dia após a aprovação desta Lei;

II- 2.ª  parcela,  no valor de R$ 65.000,00(sessenta  e cinco mil  reais), 
com vencimento em 20 de março de 2003;

III- 3.ª  parcela,  no valor de R$ 65.000,00(sessenta  e cinco mil  reais), 
com vencimento em 20 de abril de 2003;

IV- 4.ª parcela, no valor de R$ 55.000,00(cinqüenta e cinco mil reais), 
com vencimento em 20 de maio de 2003;

V- 5.ª parcela, no valor de R$ 55.000,00(cinqüenta e cinco mil reais), 
com vencimento em 20 de junho de 2003;

VI- 6.ª parcela, no valor de R$ 55.000,00(cinqüenta e cinco mil reais), 
com vencimento em 21 de julho de 2003;

VII- 7.ª  parcela,  no  valor  de  R$  40.000,00(quarenta  mil  reais),  com 
vencimento em 20 de agosto de 2003;

VIII- 8.ª parcela, no valor de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais), com 
vencimento em 22 de setembro de 2003;

IX- 9.ª  parcela,  no  valor  de  R$  30.000,00(trinta  mil  reais),  com 
vencimento em 20 de outubro de 2003;

X- 10.ª  parcela,  no  valor  de  R$  30.000,00(trinta  mil  reais),  com 
vencimento em 20 de  novembro de 2003;

XI- 11ª  parcela,  no  valor  de  R$  30.000,00(trinta  mil  reais),  com 
vencimento em 22 de dezembro de 2003.

 
                                  Art. 2.°- O Presidente da Fundação  Luverdense de Saúde, deverá prestar 
contas mensal junto a Prefeitura e Câmara  Municipal da aplicação dos recursos descritos no  art. 
1º da presente  Lei.

                                  Parágrafo Único – A prestação de contas  será apresentada  30 dias após o 
recebimento da parcela correspondente, condicionando o recebimento da parcela seguinte. 
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                                  Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão a conta da dotação 
orçamentária n.º 08.001.0010.301.0025.1024 (3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa 
jurídica).  
                                  Art. 4º -  A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

                                  Art. 5ª-  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 05 de março de 2003.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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CONVÊNIO N.° 02/003 
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
LUCAS DO RIO VERDE/MT E A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE.

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, CNPJ n.º 24.772.246/0001-
40, simplesmente denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
OTAVIANO  OLAVO  PIVETTA,  brasileiro,  solteiro,  agricultor,  portador  da  Cédula  de 
Identidade RG sob o n.° portador da Cédula de Identidade n.º 12.479.330 SSP/MT e CPF/MF n.º 
274.627.730-15, residente e domiciliado na Avenida  Tocantins, n.º 04,  neste município de Lucas 
do Rio Verde-MT e a FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, inscrita no sob o CNPJ sob o 
n.º 03.178.170/0001-59, com sede na Av. Minas Gerais, 721, Bairro Rio Verde, Lucas do Rio 
Verde-MT,  neste  ato  representada  pelos  seguintes  membros  da  diretoria  Srs:  OTAVIANO 
OLAVO PIVETTA, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG  n.° 
12.479.330  SSP/MT  e  CPF/MF  n.º  274.627.730-15,  MARINO  JOSE  FRANZ,  brasileiro, 
casado,  portador  do  RG  12/R  1.148.810-SSP/SC e CPF/MF  430.885.119-04 e   SOLEICA 
FÁTIMA GÓES FERMINO DE LIMA,   brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF 
sob  n.°  347.169.710-15,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  RG  n.°,  todos  residentes  e 
domiciliados  neste  município  de  Lucas  do  Rio  Verde,  resolvem  celebrar  o  presente 
CONVÊNIO,  conforme  Lei  Municipal  Autorizadora  n.°   948  de  05  de  março  de  2003, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Convênio tem por objeto o repasse de R$ 600.000,00(seiscentos mil 
reais)  a  FUNDAÇÃO LUVERDENSE  DE  SAUDE,  para  o  pagamento  de  despesas  com a 
aquisição  de equipamentos,  medicamentos, folha de pagamento e manutenção do HOSPITAL 
SÃO LUCAS de Lucas do Rio Verde.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O repasse a que se refere a cláusula primeira será depositado em conta específica a 
ser  aberta  pela  Fundação Luverdense  de  Saúde e  será  dividido  em 11(onze)  parcelas  assim 
discriminadas:

I- 1.ª parcela,  no valor de R$ 140.000,00(cento e quarenta mil reais), no ato da assinatura 
deste convênio;

II- 2.ª parcela, no valor de R$ 65.000,00(sessenta e cinco mil reais), com vencimento em 
20 de março de 2003;

III- 3.ª parcela, no valor de R$ 65.000,00(sessenta e cinco mil reais), com vencimento em 
20 de abril de 2003;

IV- 4.ª parcela, no valor de R$ 55.000,00(cinqüenta e cinco mil reais), com vencimento em 
20 de maio de 2003;

V- 5.ª parcela, no valor de R$ 55.000,00(cinqüenta e cinco mil reais), com vencimento em 
20 de junho de 2003;

VI- 6.ª parcela, no valor de R$ 55.000,00(cinqüenta e cinco mil reais), com vencimento em 
21 de julho de 2003;
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VII- 7.ª parcela, no valor de R$ 40.000,00(quarenta mil reais), com vencimento em 20 de 
agosto de 2003;

VIII- 8.ª parcela, no valor de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais), com vencimento em 22 
de setembro de 2003;

IX- 9.ª  parcela,  no valor de R$ 30.000,00(trinta mil  reais),  com vencimento em 20 de 
outubro de 2003;

X- 10.ª parcela, no valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais),  com vencimento em 20 de 
novembro de 2003;

XI- 11ª parcela,  no valor de R$ 30.000,00(trinta mil  reais),  com vencimento em 22 de 
dezembro de 2003.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A  Fundação  Luverdense  de  Saúde  se  compromete  a  compensar  os  valores 
recebidos mencionados na cláusula primeira, prestando serviços gratuitos à população carente, 
com  o  atendimento  de  emergência,  urgência  ambulatorial,  internação  e  atendimento 
cirúrgico, de acordo com capacidade do Hospital,  a seguir especificados:

I- Internações;
II- Partos normais;
III- Cirurgias  de:  Cesareanas,  laqueaduras(quando  indicadas),  vasectomias(quando 

indicadas),  histerectomia,  fimose,  salpingectomia,  laparotomia  exploradora, 
herniorrafia  inguinal,   hemorroidectomia,  grastrectomia,  apendicectomia, 
colicistectomia e colostomi;

IV- Exames de Raio-X;
V- Exames de laboratório;
VI- Eletrocardiograma.  

CLÁUSULA SEGUNDA

A  diretoria  da  Fundação  Luverdense  de  Saúde  deverá  prestar  contas  junto  a 
Prefeitura e a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde,  30(trinta) dias após o recebimento de 
cada parcela, sob pena de não ser-lhe repassado os valores da parcela seguinte, bem como ser 
responsabilizada legalmente pela omissão.

PARÁGRAFO ÚNICO

                        A prestação de contas deverá constar:
I- Cópia do extrato bancário da conta específica ;
II- Relação de pagamentos;
III- Balancete demonstrando receita, despesa e saldo;
IV- Cópia das notas fiscais e recibos ou fatura se for o caso.

                        CLÁUSULA TERCEIRA 

                        A vigência do presente Convênio será  contada a partir da assinatura do mesmo  e  
findar-se-á com o pagamento da última parcela.
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                        CLÁUSULA QUARTA 

                        Os recursos necessários à execução do presente Convênio serão oriundos da 
seguinte dotação orçamentária n.º 08.001.0010.301.0025.1024 (3.3.90.39.00 - outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica).  

                        CLÁUSULA QUINTA 

                        O presente  convênio poderá ser rescindido de comum acordo e  pelo 
descumprimento das cláusulas acima ou ainda por força de normas legais ou qualquer outro fato 
que impeça a sua continuidade.

                        CLÁUSULA SEXTA 

                        É competente o Foro da  Comarca de Lucas do Ro Verde para dirimir questões de 
ordem judicial advindas deste convênio.

                        E por estarem justos e conveniados, assinam o presente CONVÊNIO, em 03 vias 
de igual forma, e na presença de 02  as testemunhas.

                                                    Lucas do Rio Verde-MT, 5 de março de 2003.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

     OTAVIANO OLAVO PIVETTA                                     MARINO JOSE FRANZ
                  Presidente                                                                       Vice-presidente

SOLEICA  FÁTIMA GOES FERMINO DE LIMA
Secretária

FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE

 Testemunhas:
1______________________________               2_______________________________
Nome__________________________               Nome___________________________
CPF____________________________              CPF____________________________
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