
AUTÓGRAFO DE LEI N. 59, DE 18 DE JULHO DE 2017. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 
2° da Lei n. 2.624/2017 e a firmar Termo Aditivo de 
Convênio com a Associação Luverdense de Proteção, 
Adoção e Tratamento de Animais Sem Lar, 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 Altera o artigo 2° da Lei n. 2.624, de 21 de março de 2017, que passará a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
Art. 2º Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação 
Luverdense de Proteção, Adoção e Tratamento de Animais Sem Lar, inscrita no CNPJ 
sob o n. 08.625.273/0001-33, para concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 
73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), com a finalidade de colaborar no 
custeio das despesas com a aquisição de ração para alimentação de cães e gatos 
abrigados pela Associação e despesas de folha de pagamento. 
 
Parágrafo único. O pagamento do auxílio financeiro que se refere o caput deste 
artigo será em 10 (dez) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), a segunda até a quarta no valor de R$ 6.000 (seis mil reais) e as demais no 
valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) cada, 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 3°. 

 
Art. 2º Para cumprir o disposto no artigo 1° será firmado Termo Aditivo de Convênio 

com Associação Luverdense de Proteção, Adoção e Tratamento de Animais Sem Lar-ALPATAS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 08.625.273/0001-33, com a finalidade de alterar a cláusula segunda do 
Convênio n. 05/2017, passando o valor das parcelas de contribuição a partir de 01º de julho de 2017, 
para R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) mensais e consequentemente o valor do Convênio para R$ 
73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), permanecendo inalterada as demais cláusulas e 
condições. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão a conta da 

Dotação Orçamentária: 
08.20.10.304.0802.2154.0000.3.3.50.00.00.0100000000. 
 

Art. 4º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Ficam revogadas 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



 

 
 
 


