
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde 
Estado de Mato Grosso 

C.N.P.J. n.º  37.465.556/0001-63 

 

Av. Antônio Joaquim de Azevedo – Paço Municipal – CEP 78593-000 – Nova Monte Verde 
Telefone/Fax:: (66) 3597-1100 / 3597-1144 / 3597-1408 / 3597-1418 

E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br 

LEI N.º 223/2002 
 
 
SÚMULA: Cria-se a CAT – Casa de Apoio ao Trabalhador. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE APROVOU E EU 
GEREMIAS BORTOLATO, Prefeito Municipal de Nova Monte Verde, 
Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais a mim conferidas, 
sanciono a seguinte Lei. 

 
Artigo 1º  A CAT - Casa de Apoio ao Trabalhador em Nova Monte Verde será uma 

instituição filantrópica (sem fins lucrativos) com a finalidade de prestar serviços 
sociais à comunidade monteverdense. 

 
Artigo 2º A CAT será formada por representantes ligados a Sociedades Religiosas, 

Associações Comunitárias, Clubes de Serviços, Sindicatos, mais um representante 
do Executivo e um do Legislativo. 

 
Artigo 3º Cada comunidade, Associação ou Igreja deverá se reunir e escolher o seu 

representante (um titular e um suplente) que representará a sua comunidade e o 
mesmo será responsável para colaborar com o bom desempenho da CAT. 

 
Artigo 4º Tendo escolhido os membros representantes de cada comunidade ou Associação 

ou Clube de Serviço, reunir-se-ão para uma Assembléia para a eleição da Diretoria 
que será composta por Diretor-presidente, Vice-presidente, 1º e 2º Secretários, 1º 
e 2º Tesoureiros e 06 (seis) membros suplentes. 

 
Artigo 5º Tendo formado a Diretoria, a mesma será responsável para convocar todos os 

representantes, sejam eles de igrejas, associações, clubes de serviços, sindicatos, 
Executivo e Legislativo, para escrever seu Estatuto e seu Regimento Interno. 

 
Artigo 6º A CAT será uma Entidade que não fará distinção ou preconceito de raça, cor, 

religião ou condição social. 
 
Artigo 7º A utilidade da CAT baseia-se no fato do município de Nova Monte Verde possuir 

grande dimensão geográfica, onde as pessoas que precisam de uma Casa de 
Apoio para que possam repousar ou fazer tratamento de saúde e, por não ter em 
nosso município veículos capazes de transportarem as pessoas para ir e vir até o 
médico, muitas delas se hospedam em casas de amigos ou parentes, ou se 
obrigam a dormir em calçadas e bancos do Posto de Saúde. 

 
Artigo 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, 
Em 13 de Dezembro de 2002. 

 
 

 
GEREMIAS BORTOLATO 

PREFEITO MUNICIPAL 


