
 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº- 011 - DE 22 DE MARÇO DE 2018 
 

Autoriza o Executivo Municipal a assinar Termo de 
Parcelamento de débito com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social 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- 009/2018, sob protocolo 
nº- 012/2018, de 21 de março de 2018. 

 
          A Câmara Municipal promulga o seguinte AUTÓGRAFO: 

   
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a assinar Termo de 

Parcelamento, em até 36 meses, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, na 

importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente ao Convenio 

celebrado para a construção do C.C.I. “Centro de Convivência do Idoso”. 

   

Parágrafo Único - O valor que se pretende autorização para devolução, 

serão acrescidos com a devida correção, por ocasião do pagamento das respectivas 

parcelas. 

 

Art. 2º -  Autoriza, ainda, o Feche do Poder Executivo a pactuar no Termo 

de Parcelamento as demais cláusulas exigidas, desde que as mesmas não 

contrariem as normas legais e aplicáveis à espécie. 

 

Parágrafo Único – O parcelamento consistente desta lei, deverá ser 

remetido cópia à Câmara Municipal, para acompanhamento do desenrolar das 

atividades pactuadas. 



 

Art. 3º - As despesas para cumprimento deste parcelamento, será coberta 

com recursos constantes do Orçamento vigente e suplementados se necessário. 

 

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

disposições em contrário. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS-SP. 

“Plenário Claudomiro Pereira Paschoa” 

Em 22 de março de 2018. 

 

 

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. 

 

 

MARIA ANGÉLICA MANENTE FAZOLI 

Diretora Geral  

 

 


