
LEI Nº 1581, DE 11 DE JUNHO DE 2008

Autoria: Poder Executivo

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abrir um  
crédito  adicional  suplementar  no  valor  de  R$ 
160.000,00  (cento  e  sessenta  mil  reais)  e  a  
conceder  auxílio  financeiro  no  valor  de  R$ 
200.000,00 (duzentos mil  reais) a  Associação dos 
Organizadores  da  Exposição  Agropecuária,  
Industrial e Comercial de Lucas do Rio Verde e dá 
outras providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  um crédito  adicional 
suplementar no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para atender a seguinte 
dotação orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESAS CORRENTES
Cód. Geral: 07.00100.23.691.0092.1038.3.3.90.39.00.00
Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica R$ 160.000,00

Art.  2º Para  atender  o  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será  usado  os  recursos 
provenientes de anulação da dotação abaixo relacionada:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DESPESAS DE CAPITAL
Cód. Geral: 03.00100.04.122.0105.1043.4.4.90.51.00.00
Obras e instalações R$ 160.000,00

Art.  3º  Autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  a  conceder  auxílio 
financeiro no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a Associação dos Organizadores 
da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Lucas do Rio Verde, pessoa jurídica 
inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.°  014.496.013/0001-54,  com  sede  administrativa  na  Rua 
Umuarama,  s/n.°  Bairro  Menino  Deus(Parque  de  Exposição),  neste  município,  com  a 
finalidade de custear despesas com a realização da EXPOLUCAS 2008, que se realizará no 
período de 1º a 05 de agosto de 2008.

Parágrafo único. O pagamento do auxílio financeiro que se refere o caput deste artigo 
será em parcela única paga no quinto dia útil após aprovação desta Lei.

Art. 4º  As despesas decorrentes do auxílio financeiro de que trata o artigo 3º, correrão 
a  conta  da  dotação  orçamentária:  07.00100.23.691.0092.1038.3.3.90.39.00.00  (outros 
serviços de terceiros- pessoa jurídica).



Art. 5º  O presidente da  Associação dos Organizadores da Exposição Agropecuária, 
Industrial e Comercial de Lucas do Rio Verde, deverá prestar contas após 30 (trinta) dias da 
realização do evento  junto a  Prefeitura  Municipal  e  Câmara  Municipal  da aplicação dos 
recursos recebidos, sob pena de responsabilidade.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 11 de junho de 2008.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal
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