
AUTÓGRAFO  DE LEI Nº 028 - DE  11 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

 
       “Dispõe sobre autorização para reempenhamento de despesa do 
exercício anterior e dá outras providencias”. 
 
 

WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS, Presidente da 

Câmara Municipal de Dolcinópolis, Comarca de Estrela d’ 

Oeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. 

 F A Z  S A B E R que a Câmara Municipal de Dolcinópolis, 

aprovou na  íntegra o Projeto de Lei nº- 027/2017, sob 

protocolo nº- 035/2017, de 04 de setembro de 2017. 

 
    Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reempenhar 
despesa da Administração Municipal, no valor de R$ 55.158,95 (cinquenta 
e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), com 
remanejamento de recursos financeiros próprios à saber: 
 

a) O valor de R$55.158,95 (cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e 
oito reais e noventa e cinco centavos), destina-se ao 
reempenhamento de despesas com os serviços de água e esgoto do 
município, fornecido pela SABESP (Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo), cujos empenhos se encontram 
liquidados e em aberto para o efetivo pagamento. 

 
                    Parágrafo Único – A autorização constante do artigo 1º e 
alínea, têm por objetivo sanar irregularidade ocorrida na administração 
anterior, cujo o fator está impossibilitando a Administração Pública ter seu 
regular seguimento. 
 
  Art. 2º - As rubricas orçamentárias para suprir as necessidades 
da autorização contida nessa lei, serão elaboradas pelo Setor Contábil da 
municipalidade, utilizando-se dos métodos necessários para a 
regularização. 
 
                     Art. 3º - O valor solicitado é originário, e poderá ser acrescido 
de juros, multas e atualizações monetárias.  
 
 



                    Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
            
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS-SP. 

“Plenário Claudomiro Pereira Paschoa” 

Em 11 de setembro de 2017. 

 
 

WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS         EDILSO GONÇALVES DE SEIXAS 

Presidente                                                      Primeiro Secretário    

             

   Registrado em livro próprio e publicado por afixação em local 

de acesso ao público, nos termos da Lei Orgânica do Município. 
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