
 
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 029 -  DE  21 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
       “Dispõe sobre remanejamento de recursos financeiros para a conta de 
convênios firmados entre o Município e Ministério e dá outras 
providências”. 
 
 

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- 028/2017, sob protocolo nº- 

036/2017, de 15 de setembro de 2017. 

 
    Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar recursos 
financeiros próprios nos valores abaixo discriminados, para contas vinculadas de 
convênios, visando a prestações de contas com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, viabilizando a continuação do recebimento dos 
recursos financeiros e a reprogramação. 
 
                    Parágrafo Único – A utilização de recursos próprios objeto desta lei, 
é decorrente de remanejamento entre contas, praticado pela administração 
anterior, o que está impossibilitando as prestações de contas com os órgãos 
conveniados. 
 
  Art. 2º - Os valores que se pretende o remanejamento de recursos 
próprios são: 
 
 
 
 

a) R$ 11.846,15 (onze mil, oitocentos e quarenta e seis reais, e quinze 
centavos) referente a  IGD – BOLSA FAMÍLIA; 
 

b) R$ 1.616,49 (um mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e nove 
centavos), alusivo ao Convenio SUAS “Sistema Único da Assistência 
Social”. 

 
          Art. 3º - Os valores solicitados são originários, que poderão 

ser acrescidos 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 21 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. 

 

 

ELIANE DIAS 

Diretora Geral 

 
 
    
 
   

 


