
AUTÓGRAFO DE LEI N. 57, DE 18 DE JULHO DE 2017. 
 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar 
convênio com o Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental do 
Alto Teles Pires, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta 
e dois mil reais) e dá outras providências. 
 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Lucas do Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara municipal aprovou o seguinte 
Projeto de Lei: 

Art. 1º  Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Convênio 
com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental do Alto 
Teles, com a finalidade de custear despesas relativas ao contrato de rateio do referido 
consórcio para o exercício de 2017.  

 
Parágrafo ùnico.  O Termo de Convênio que se refere o caput deste artigo, terá o valor 

de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para o custeio anual da manutenção 
administrativa do consórcio, a serem pagos em 07 parcelas mensais iguais e consecutivas no 
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a primeira parcela será paga no quinto dia útil após a 
aprovação desta lei e as demais após a prestação de contas aprovada em Assembleia pelos 
consorciados. 

 
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão a conta da 

Dotação Orçamentária: 03.10.04.122.0301.2036.0000.33.71.70.00 – 0100000000 
Transferência a Consórcios Públicos mediante Contrato de Rateio. 

 
Art. 3º  A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º  Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Lucas do Rio Verde-MT, Palácio do Cidadão, 18 de julho de 2017. 

 
 
 
 
 

JILOIR AUGUSTO PELICIOLI                               MÁRCIA PELICIOLI 
                           Presidente                                                           Primeira – secretária



 

CONTRATO DE RATEIO N.º XX/2017 
 

 
TERMO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
SOCIAL E AMBIENTAL ALTO TELES PIRES E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.  
 

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental Alto Teles 
Pires – MT, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa situada á Av. Natalino 
João Brescansin nº 1095, Sorriso-MT, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.952.135/0001-
69, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS, Prefeito 
Municipal de Nova Ubiratã/MT, , brasileiro, casado, agente político, portador do CI/R.G sob o n. º 
839305 e inscrito no CPF sob o nº 534.986.161-20 residente e domiciliado em Nova Ubiratã/MT,, 
designado neste ato como sendo CONTRATADO e de outro lado o Município de Lucas do Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de  direito público interno, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 24.772.246/0001-40, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. FLORI 
LUIZ BINOTTI, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n. 7024343373 SSP/RS, Órgão 
Emissor e CPF n. 383.827.090-87, residente e domiciliado em Lucas do Rio Verde, à Avenida Mato 
Grosso n. 1417 E, apartamento nº 02, bairro Cidade Nova, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE, resolvem, celebrar o presente instrumento que será regido pela Lei nº 8.666/93, 
Leis Municipais autorizativas, Protocolo de Intenções que Criou o Consórcio na Conformidade da Lei 
Federal n. 11.107/2005, e pelas seguintes cláusulas e condições a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto o presente termo á consecução das ações previstas na 
Lei Municipal n. xxxx/xxxxx e em consonância com o Titulo I, Art. 3º do Protocolo de Intenções que 
Criou o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL E 
AMBIENTAL ALTO TELES PIRES, mediante repasses de recursos financeiros, conforme 
consignado no art. 36 do protocolo de intenções. 
 
CLÁUSULA SEGUNDO – DA FONTE DE RECURSOS – O recurso a ser repassado ao Consórcio 
é equivalente a recursos próprios do Tesouro Municipal, no valor global de R$ 42.000,00 (quarenta 
e dois mil reais), o qual será repassado em parcelas 07 (sete) parcelas mensais consecutivas de R$ 
6.000,00 (seis mil reais) conforme previsto no Orçamento de 2017, através da resolução 008/2016, 
conforme aprovação da Ata de Assembleia Geral realizada dia 02 de Dezembro de 2016. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – REPASSE DOS RECURSOS – Os recursos serão liberados de acordo 
com os valores recebidos e repassados pelo MUNICÍPIO CONTRATANTE AO CONTRATADO, a 
primeira parcela será paga no quinto dia útil após a aprovação desta lei e as demais no quinto dia útil 
dos meses subsequentes e após a prestação de contas mencionada no artigo 2°. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA – As despesas decorrentes deste 
ato, correrá a conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

03.10.04.122.0301.2036.0000.33.71.70.00 – 0100000000 Transferência a Consórcios Públicos 
mediante Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGENCIA – A vigência deste Contrato será até 31/12/2017. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA APLICAÇÃO DOS SALDOS – O saldo em conta corrente em favor da 
contratado decorrente do presente Contrato, será destinado ás despesas de que tratam o presente 
Contrato. 
 



 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS E DESPESAS – Os documentos 
de despesa tais como: boleto de cobrança bancária ou recibos deverão ser emitidos em favor do 
contratado sem emendas ou rasuras exceto contas de água, energia e telefone estejam cadastrados nos 
órgãos arrecadadores em nome de terceiros e que estejam em poder da administração do Consórcio. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS SALDOS NÃO UTILIZADOS NO MÊS – Caso não seja utilizado 
os recursos liberados no mês em sua totalidade, a Secretaria Executiva do Consórcio poderá utilizá-lo 
no mês seguinte. 
 
CLAÚSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
1º Compete a Prefeitura: 

Repassar os recursos na forma da cláusula quarta, até o último dia útil de cada mês. 
Acompanhar e fiscalizar a realização deste Contrato. 
 

2º Compete ao Contratado: 
a) Aplicar os recursos financeiros dentro dos objetivos propostos, e em estrita obediência ao 

Estatuto do Consórcio. 
b) Fazer prestação de contas conforme o estabelecido pelo Estatuto de Consórcio. 
c) Manter sob sua guarda os documentos de despesas. 
d) Movimentar conta especifica para os recursos ora contratados em Instituição Oficial de 

Crédito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DAS ALTERAÇÕES – Será objeto de termo aditivo qualquer alteração 
necessária pelos partícipes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FÓRUM – Fica eleito o foro da Comarca de Sorriso – 
MT, para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente Contrato. 
 
E assim, por estarem de acordo e contratados assinam o presente  instrumento contratual em  02 (duas) 
vias de igual teor e forma na presença de duas (02) testemunhas. 

    
Lucas do Rio Verde  – MT,        , de               , de 2017. 

 
 
                           XXXXXXXXXXXXXXXXX 
     PRESIDENTE DO CONSÓRCIO  
 

 
 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 
FLORI LUIZ BINOTTI 

PREFEITO MUNICIPAL 
     TESTEMUNHAS: 
 
 
     1º__________________________________________ 

NOME: 
CPF:  
 
2º__________________________________________ 
NOME: 
CPF:  
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