
LEI Nº 1583, DE 11 DE JUNHO DE 2008
Autoria: Poder Executivo

Autoriza  o  Poder Executivo  Municipal  a  abrir  
um crédito adicional suplementar e a conceder  
auxílio  financeiro  no  valor  de  R$  15.000,00  
(quinze  mil  reais)  a  Associação  Terapêutica  
Portal da Sobriedade 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$ 15.000,00 (quinze mil reais), para atender a seguinte dotação 
orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
Código Geral: 09.00100.08.122.0010.2039.3.3.50.43.00.00
(Subvenções Sociais) R$ 15.000,00

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$ 15.000,00

Art.  3º   Autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  a  conceder  auxílio 
financeiro  a  Associação  Terapêutica  Portal  da  Sobriedade,  pessoa  jurídica  de  direito 
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 07.048.974/001-94, com sede neste 
município de Lucas do Rio Verde, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com a 
finalidade de auxiliar a entidade na aquisição de um veículo, para ser utilizado em suas 
atividades.

Parágrafo único.   O pagamento do auxílio financeiro que se refere o  caput deste 
artigo será em parcela única paga até o quinto dia útil após a aprovação desta lei.

Art.  4º   As  despesas  decorrentes  do auxílio  financeiro  de que trata  o  artigo 1º, 
correrão a conta da dotação orçamentária: 
Código Geral: 09.00100.08.122.0010.2039.3.3.50.43.00.00
(Subvenções Sociais) R$ 15.000,00

Art. 5º   A Associação Terapêutica Portal da Sobriedade deverá prestar contas da 
aquisição  do  veículo  junto  a  Câmara  e  Prefeitura  Municipal no prazo máximo  de  30 
(trinta) dias.

Art. 6  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 11 de junho de 2008.

MARINO JOSÉ FRANZ
Prefeito Municipal
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