
PROJETO DE LEI N. 122, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Altera dispositivos da Lei n. 2.642/2017 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 Altera os artigos, 1°, 2°, 3° e 4° da Lei n. 2.642, de 11 de maio de 2017, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

  

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação de 

Amparo ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Norte de Mato Grosso-FAEPEN, inscrita no 

CNPJ 27.969.843/0001-57, para concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 

2.680.383,20 (dois milhões seiscentos e oitenta mil trezentos e oitenta e três reais e vinte 

centavos), com a finalidade de custear a implantação dos cursos de Engenharia Civil e 

Engenharia de Alimentos no Município de Lucas do Rio Verde-MT.  

Parágrafo único. O pagamento do auxílio financeiro que se refere o art. 1° será divido 

em 48 (quarenta e oito) parcelas a serem pagas da seguinte forma: 

I- Ano de 2018, 12 (doze) parcelas no valor de R$ 51.176,60 (cinquenta e um mil cento e 

setenta e seis reais e sessenta centavos), a serem pagas no quinto dia útil após a prestação 

de contas mencionada no artigo 2°. 

II- Ano de 2019, 12 (doze) parcelas no valor de R$ 51.191,61 (cinquenta e um mil cento 

e noventa e um reais e sessenta e um centavos), a serem pagas no quinto dia útil após a 

prestação de contas mencionada no artigo 2°. 

III- Ano de 2020, 12 (doze) parcelas no valor de R$ 51.191,61 (cinquenta e um mil cento 

e noventa e um reais e sessenta e um centavos), a serem pagas no quinto dia útil após a 

prestação de contas mencionada no artigo 2°. 

IV- Ano de 2021, 12 (doze) parcelas no valor de R$ 69.805,42 (sessenta e nove mil 

oitocentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), a serem pagas no quinto dia útil após 

a prestação de contas mencionada no artigo 2°. 

 

Art. 2º O representante legal da Fundação de Amparo ao Ensino, Pesquisa e Extensão do 

Norte de Mato Grosso-FAEPEN, 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. 015/2008 e 22/2009, a seguinte documentação: 

I- 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. 3º A Fundação de Amparo ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Norte de Mato 

Grosso-FAEPEN, deverá seguir na aquisição de materiais ou na contratação de serviço 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 Fundação de Amparo ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Norte de Mato 

Grosso-FAEPEN, 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. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de dezembro de 2017. 

 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 122/2017 

 

 Senhor Presidente: 

 Senhores Vereadores; 

 Senhoras Vereadoras; 

 

O Projeto de Lei, que ora enviamos a esta Egrégia Casa de Leis visa autorização 

legislativa para o Município firmar convênio com a Fundação de Amparo ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão do Norte de Mato Grosso-FAEPEN com a finalidade de implantar no 

Município de Lucas do Rio Verde-MT os cursos de engenharia civil e engenharia de 

alimentos. 

Após inúmeras reuniões, o Município de Lucas do Rio Verde, conseguiu junto a 

Instituição de Ensino a redução do valor do Convênio, o qual passou a ter o 

investimento do poder público municipal na ordem de R$ 2.680.383,20 (dois milhões 

seiscentos e oitenta mil trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos), que será 

dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas, com os valores descritos no Presente Projeto. 

Ressalta-se que a UNEMAT teve alterações quanto a sua gestão, e por isso a 

nomenclatura necessitou ser alterada, visto que agora a Fundação de Amparo ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão do Norte de Mato Grosso-FAEPEN, é a responsável pelos convênios. 

Salienta-se que não restam dúvidas quanto a importância do ensino superior no 

momento de se ingressar ao mercado de trabalho, pois um profissional formado em sua área 

de atuação tem muito mais chances de ter um melhor salário e alcançar seu sucesso 

profissional, diante disso, a atual administração preocupa-se com o futuro profissional de 

nossos jovens luverdenses, e busca através deste projeto firmar convênio com a FAEPEN na 

tentativa de se implantar no município cursos de graduação, demonstrando mais uma vez 

que este não mede esforços para apoiar a educação superior. 

É de extrema importância a apreciação e consequente aprovação deste projeto de 

lei em REGIME DE URGÊNCIA, e se possível a dispensa das formalidades 

regimentais desta Casa, para que essa proposta seja incluída na Ordem do Dia da Pauta 

da próxima Sessão e deliberada em única discussão e votação, salientamos que seguem 

anexas cópias de todas as documentações necessárias a formalização do convênio. 

Ante o exposto, sabedor de que Vossas Excelências sempre souberam priorizar as 

questões de interesse comum, enviamos o presente projeto, na certeza de que podemos 



contar com a compreensão e apreciação do mesmo, aguardando que seja aprovado em seu 

inteiro teor. 

Atenciosamente, 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 


