
 

LEI N.º 006/16  - DE 14 DE JUNHO DE 2016. 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com 
o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio de suas 
Secretarias. 
 

WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA, Prefeito Municipal de 

Paulicéia, Comarca de Panorama, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc... 

 

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU  

E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio de suas Secretarias, bem 
como assinar os respectivos Termos Aditivos posteriores. 

 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal, desde logo, autorizado a 

realizar as despesas decorrentes de sua participação na avença, relacionadas em 
cláusula, no instrumento do Convênio. 

 
Art. 3° - As despesas decorrentes do disposto no Artigo 2º desta Lei, 

correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. 

 
Art. 4° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a isentar a 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU) de quaisquer tributos Municipais. 

 
Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Município de Paulicéia, 14 de junho de 2016. 

WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA 
           = Prefeito Municipal = 
Registrada em livro próprio e publicado por afixação no saguão 

desta Prefeitura Municipal e nos locais de costume na data supra. 
 
   SILVIA DIAS ROCHA RODRIGUES 
         =Diretora Administrativa= 

 



 
 

Lei nº _____/16 de __/__/16 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênio com o Governo do Estado de São Paulo, 
por intermédio de suas Secretarias. 
 
 
(Nome do(a) Prefeito(a)), Prefeito(a) Municipal de 
(nome do Município), Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que me são conferidas por Lei, 
 
 
 
 
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele(a) sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio de suas 
Secretarias, bem como assinar os respectivos Termos Aditivos posteriores. 

 
 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal, desde 

logo, autorizado a realizar as despesas decorrentes de sua participação na avença, 
relacionadas em cláusula, no instrumento do Convênio. 

 
 
Art. 3° - As despesas decorrentes do disposto no 

Artigo 2º desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

 
 
Art. 4° - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a isentar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo (CDHU) de quaisquer tributos Municipais. 

 
 
 
Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

(Nome do Município), SP, ____ de ________________ de _______ 
___________________________________ 

NOME DO(A) PREFEITO(A) 
Prefeito(a) Municipal 

 
 


