
 
 
      
    PROJETO DE LEI N° 030 DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 
 
  "Autoriza o Executivo Municipal a validar e ratificar o 
CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO 
CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE ESTRELA D’OESTE e dá outras 
providências". 
 
    
  
     Art. 1º - Fica o Poder Executivo deste município de 
DOLCINÓPOLIS autorizado em validar e ratificar o Contrato firmado entre o 
Município de Estrela D’Oeste e o Locador Carlos Roberto Scorsi relativo ao imóvel 
edificado na rua Rio Grande do Norte, 574, destinado à instalação do Cartório 
Eleitoral da Comarca. 
 
   Parágrafo Único: A responsabilidade do município de 
Dolcinópolis no referido contrato será pelo pagamento de R$436,01 (quatrocentos e 
trinta e seis reais e um centavo), bem como da parcela referente a 12,11% do valor 
do IPTU, conforme quota estabelecida no Convenio Cooperação firmado em 11 de 
outubro de 2017. 
 
           ART. 2º - O valor estipulado de responsabilidade do município, 
será depositado em conta corrente no Banco do Brasil, agencia nº1126-6, Conta- 
Corrente nº455.87-6. 
 
   ART. 3º - Fica ainda o Município de Dolcinópolis autorizado a 
efetuar o pagamento das parcelas atrasadas, relativas aos meses de junho, julho e 
agosto de 2018, bem como o percentual relativo ao IPTU do aludido período, cujo o 
valor deve ser indicado pela Prefeitura Municipal de Estrela D’Oeste. 
 
 
      Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta  de credito especial a ser aberto para essa finalidade no 
Orçamento Vigente. 
 
   Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
  Prefeitura Municipal de Dolcinópolis, 27 de setembro de 2018. 
 
 
 

AMÉRICO RIBEIRO DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 



 
 
 
 
 

M E N S A G E M 
  
 
À  
 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS 
 
  
 
   Senhores Vereadores; 
 
 
     Tenho a honra em cumprimentar Vossas Excelências e ao 
mesmo tempo tomamos a liberdade em enviar a essa honrada Casa Legislativa 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 01/2017, “Que dispõe sobre criação, alteração 
de cargos, adequação da grade salarial e dá outras providências” do CONSIRJ 
– CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE JALES 
em que este Município é Ente Consorciado (anexo). 
 
  Primeiramente vale lembrar que para constituição do CONSIRJ 
foi necessário à aprovação deste Legislativo, em que Vossas Excelências não 
mediram esforços, e hoje estamos consorciados na área de saúde: UPA - Unidade 
de Pronto Atendimento 24 Horas, SAMU-192 - e várias especialidades. 
 
     O referido projeto em anexo tem primeiro a finalidade de instituir 
e extinguir e reorganizar cargos, bem como consolidar a resolução que se 
apresenta, todos resultantes do Contrato de Consórcio Público datado de 20 de 
novembro de 2012. 
 
   Dessa forma, todos os atos praticados na presente resolução 
foram apreciados pela Assembleia de Prefeitos e devidamente aprovados, e que 
agora se propõe vossa convalidação visando dar respaldo aos atos praticados, para 
que vícios não sejam apontados. 
 
   Assim exposto, tendo em vista a relevância da matéria, solicito 
que seja emprestado ao referido Projeto de Lei o regime de urgência, nos termos 
do Art. 53, §1º, da Lei Orgânica deste Município. 
       

     Atenciosamente; 

 

AMÉRICO RIBEIRO DO NASCIMENTO 



Prefeito Municipal 

 
       

      

 


