
PROJETO DE LEI N 111, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Autoriza o poder executivo municipal a 

celebrar convênio de repasse de recursos 

financeiros com à Associação Comercial e 

Empresarial de Lucas do Rio verde-ACILVE e 

dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar recursos 
financeiros, mediante convênio para a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
EMPRESARIAL DE LUCAS DO RIO VERDE-ACILVE, inscrita no CNPJ sob o n.º 
33.667.031/0001-50, com sede na Avenida São Paulo, n. 199 E, Bairro Cidade Nova, 
neste Município de Lucas do Rio Verde-MT. 

 
Art. 2º O valor do Convênio a ser celebrado entre as partes para o repasse dos 

recursos financeiros é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em parcela única. 
 
Parágrafo único. Os recursos financeiros de que dispõe este artigo serão 

destinados ao pagamento de despesas com a decoração natalina a ser implementada na 
Avenida Mato Grosso, trecho que compreende a Avenida Rio Grande do Sul até a 
rotatória da Igreja Rosa Mística, a ser realizada pela ACILVE. 

 

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

Dotação Orçamentária: 

02.07.20.04.695.1502.2324.0000.3.3.50.41.00-0.1.00.000000...................R$ 120.000,00 

Art. 4º A Associação Comercial e Empresarial de Lucas do Rio verde-

ACILVE deverá prestar contas à Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores dos 

recursos recebidos em até 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento do valor 

mencionado no artigo 2°. 

 
§ 1º A Prestação de Contas, dos recursos recebidos, será apresentada ao 

Executivo Municipal e ao Legislativo Municipal, em duas vias, nos prazos previstos, e 
deverá conter além do disposto nas Instruções Normativas do Controle Interno 
Municipal n. 015/2008 e 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 entidade beneficiária quanto ao 

cumprimento dos objetivos previstos quando da aplicação dos recursos repassados. 
 
§ 2º A Prestação de Contas e demais documentos, que comprovem a boa e 

real aplicação dos recursos recebidos, deverão obrigatoriamente ser assinados, pelos 
ordenadores de despesa da entidade conveniada. 

 
Art. 5º A Associação Comercial e Empresarial de Lucas do Rio verde-

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

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2017. 
 
 
 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 111/2017 
 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras Vereadoras: 
 
 
 

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

apreciação e pretendida aprovação em regime de urgência especial, atendidos os 

dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei que 

autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de repasse com a ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUCAS DO RIO VERDE-ACILVE, pelos 

motivos a seguir expostos: 

Considerando o objetivo resgatar um pouco da essência natalina, embelezando 

ainda mais nossa linda cidade e alegrando as famílias Luverdenses, e assim 

contribuindo para o aumento das vendas do comércio local, gerando mais empregos e 

renda aos nossos comerciantes, incentivando assim o desenvolvimento econômico. 

Visando, atrair os olhares da região e dos visitantes que passarão por nosso 

Município neste período de festas de fim de ano, incentivando consequentemente o 

turismo. 

Considerando ainda a possibilidade de contribuir com a campanha “Desejos de 

Natal”, promovida pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE-ACILVE E CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 

DE LUCAS DO RIO VERDE. 

Solicitamos a aprovação da referida proposição, para que seja destinado recursos 

financeiros à ACILVE, para fins de pagamento de despesas com a decoração natalina a 

ser implementada na Avenida Mato Grosso, trecho que compreende a Avenida Rio 

Grande do Sul até a rotatória da Igreja Rosa Mística, tendo em vista as considerações 

acima postas. 



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

alta estima, admiração e respeito. 

Atenciosamente, 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal 


