
PROJETO DE LEI N. 78, 16 DE AGOSTO DE 2017 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

Convênio com Associação dos Universitários de 

Lucas do Rio Verde (AUVERDE) para concessão 

de auxílio financeiro no valor de R$25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) 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 Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com a Associação dos 

Universitários de Lucas do Rio Verde-AUVERDE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o n. 18.943.503/0001-66, sediada na Avenida Sergipe, n. 980-S, Bairro Veneza, 

Lucas do Rio Verde - MT, para concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil reais) com a finalidade de custear despesas do transporte de universitários até o 

Campus dos municípios de Sorriso e Nova Mutum, no período noturno. 

 

 Parágrafo único. O pagamento do auxílio financeiro que se refere o caput deste artigo 

será em 5 (cinco) parcelas iguais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, a primeira 

parcela será paga até o quinto dia útil após a aprovação desta Lei e as demais no quinto dia útil 

dos meses subsequentes, após a prestação de contas mencionada no artigo 2°. 

 

 Art. 2º O representante legal da Associação dos Universitários de Lucas do Rio Verde-

AUVERDE, deverá prestar contas mensalmente dos recursos recebidos aos Poderes Executivo e 

Legislativo Municipal, condicionando o pagamento da parcela a receber a apresentação de 

contas da parcela já recebida, devendo a referida prestação de contas conter, além do disposto 

nas Instruções Normativas do Controle Interno Municipal n. 15/2008 e n. 22/2009, a seguinte 

documentação: 

 

 I - original do extrato bancário de conta específica mantida pela entidade beneficiada, 

no qual esteja evidenciado o ingresso e a saída dos recursos recebidos; 

 II - cópia do comprovante de despesa (nota fiscal), acompanhado da declaração firmada 

por dirigente da entidade beneficiada certificando que o material foi recebido ou o serviço foi 

prestado; 

 III - demonstrativo financeiro de aplicação de recursos; 

 IV - relatório firmado por dirigente da Associação beneficiária quanto ao cumprimento 

dos objetivos previstos quando da aplicação dos recursos repassados. 

 

 Art. 3° A Associação dos Universitários de Lucas do Rio Verde-AUVERDE deverá 

seguir nas suas aquisições o princípio da economia de recursos, através do menor preço, 

efetuando pesquisa de mercado em no mínimo três estabelecimentos, devidamente comprovada 

na prestação de contas, observados os princípios da impessoalidade e economicidade, 

objetivando o melhor aproveitamento possível do dinheiro público. 

 

 Art. 4º A Associação dos Universitários de Lucas do Rio Verde-AUVERDE assume o 

compromisso de restituir ao Município o valor concedido, atualizado monetariamente desde a 

data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos 

para com a fazenda Municipal, nos seguintes casos: 

 

 I - quando não for executado o objeto da avença; 



 II - quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas; 

 III - quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida. 

 

 Art. 5º É reservado ao Município o direito de acompanhar e avaliar a execução dos 

serviços, fiscalizar “in loco” a utilização dos recursos e solicitar outras informações até 5 

(cinco) anos, contados da aprovação de contas pelo TCE das contas do Município de Lucas do 

Rio Verde, correspondente ao ano de prestação de contas do auxílio. 

 

 Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei ocorrerão a conta da 

Dotação Orçamentária: 10.10.12.364.1007.1235.0000.33.50.43.00.0100000000 Apoio a 

Projetos de Incentivo a Acadêmicos carentes. 

 

 Art. 7º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de agosto de 2017. 

 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 78/2017. 

Prezado Presidente, 

Prezados Vereadores, 

Prezadas Vereadoras, 

 Temos a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, para fins de 

apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo 

legislativo, o incluso Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

Convênio com a Associação dos Universitários de Lucas do Rio Verde (AUVERDE) 

para concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 

pelos motivos a seguir expostos: 

 O presente Projeto de Lei tem por finalidade conceder auxílio financeiro para a 

Associação dos Universitários de Lucas do Rio Verde (AUVERDE) levando em 

consideração a necessidade dos jovens universitários que atualmente residem no 

município de Lucas do Rio Verde e necessitam se deslocarem a outros municípios. 

O poder público municipal, comprometido com a qualificação desses jovens 

para o mercado de trabalho, vê a necessidade de investir nesta parcela populacional, 

considerando tratar-se da formação universitária, fator relevante para o acesso ao 

mercado de trabalho e ao desenvolvimento da sociedade, que exige nível crescente de 

qualificação. 

O auxílio financeiro a ser repassado para a Associação dos Universitários de 

Lucas do Rio Verde (AUVERDE) será utilizado por mais de 100 alunos que cursam 

ensino superior em outros municípios, o recurso será utilizado para custear o transporte 

dos alunos para os municípios vizinhos para os cursos de Engenharia Agronômica, 

Direito, Enfermagem, Contabilidade e outros. 

Ante ao exposto, convicto do bom-senso do Legislativo, da impessoalidade de 

Vossas Excelências e certo de que esse Egrégio Poder sempre soube priorizar as ações 

que visam o bem-estar social de seu povo, esperamos merecer a habitual compreensão 

dos nobres Vereadores e Vereadora no sentido de analisá-lo e, a posteriori, aprová-lo, 



oportunidade em que aproveitamos o ensejo para colocarmo-nos a inteira disposição de 

Vossas Excelências para prestarmos maiores esclarecimentos. 

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos protestos da mais 

alta estima, admiração e respeito. 

Atenciosamente, 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal  


