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LEI MUNICIPAL Nº. 965/2017 

 
 
SÚMULA: ’INSTITUI A POLÍTICA 
MUNICIPAL DE FOMENTO DO 
COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS DO 
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT. ’ 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAITA, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, aprovou e eu, 
ANTONIO DOMINGO RUFATTO, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei,  

 

  Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Apoio ao Cooperativismo e 
Associativismo, compreendendo o conjunto de atividades exercidas pelo Poder 
Público e pela iniciativa privada, que venham beneficiar direta ou indiretamente o setor 
cooperativista e associativista, na promoção e no desenvolvimento social, econômico 
e cultural, reconhecido o seu relevante interesse público.  

  § 1º – O desenvolvimento da presente política, não implicará na 
intervenção municipal, mas em fortalecimento das cooperativas e associações na 
manutenção de sua autonomia. 

  § 2º – Os objetivos das cooperativas e associações são definidos em 
seus Estatutos e sua estruturação legal conforme a legislação pertinente.  

  Art. 2º São objetivos da política municipal de apoio ao cooperativismo e 
associativismo:  

  I - Prestar apoio técnico e operacional ao cooperativismo no Município, 
promovendo, quando competir, parcerias para o desenvolvimento do sistema 
cooperativista e associativista, quando devidamente justificado, a cessão não onerosa 
e a título precário de bens, para atender necessidades temporárias das cooperativas e 
associações;  

  II - Estimular a forma cooperativista e associações, como organização 
social, cultural e econômica nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios 
gerais do cooperativismo e associativismo da legislação vigente;  

  III - Promover estudos, pesquisas, eventos, campanhas e orientações, 
de forma a contribuir com o desenvolvimento das atividades cooperativistas e 
associativas no âmbito do Município através de:  
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a) Estimulo ao desenvolvimento das atividades cooperativistas e ao 
associativistas;  

  b) Divulgação das políticas governamentais do setor;  

  c) Incentivo à utilização do sistema cooperativista e associativista como 
alternativa à redução da informalidade profissional no Município;  

  d) Geração de trabalho e renda;  

  e) Estímulo para que empresas com sede no Município de Paranaíta/MT, 
tomadoras de serviços e adquirentes de bens, contratem e/ou comprem dessas 
cooperativas e associações, visando combater a evasão fiscal e promover a economia 
do Município; 

  Art. 3º Ao poder executivo fica autorizado promover incentivos desta Lei, 
que não sejam repasses diretos. 

  Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrários. 
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