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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 015/2017 DE 25 DE AGOSTO DE 2017. 
“Autoriza o Poder executivo a firmar convênio de colaboração financeira para a reconstrução de galeria 
e respectivo pavimento asfáltico, da estrada municipal SMD nº 334 e dá outras providências.” 

 

 

MANOEL DONIZETE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de   Santa   Mercedes, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições  que   lhe   são conferidas por Lei, 

 
 

 FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

 

 
 Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio de colaboração financeira 

com a USINA CAETÉ S/A. – UNIDADE PAULICÉIA, pessoa jurídica de direito privado, com 
endereço no quilometro 07 da Estrada Municipal Paulicéia à São João D’Alho ,s/n, na cidade de 
Pauliceia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 12.282.034/0017-62 e na IE nº 512.057.113.110, 
para a reconstrução de galeria e respectivo pavimento asfáltico, da estrada municipal SMD 334, na altura 
do córrego Itaim, conforme o projeto executivo constante do anexo I, desta lei. 

 
 Art. 2º - A execução do Projeto executivo mencionado no artigo anterior será custeada 

pelas partes signatárias do convênio de colaboração financeira na proporção de 50% para cada uma. 
 
 § 1º- A obra descrita no artigo 1º será executada em regime de execução indireta, por 

terceiro contratado pela Prefeitura Municipal de Santa Mercedes sob sua responsabilidade, em 
procedimento licitatório previsto na lei nº 8.666/93. 

 
            § 2º- Além do aporte financeiro previsto neste artigo, a empresa colaboradora 

disponibilizará diretamente na obra conveniada máquinas e sua respectiva operação para executar os 
serviços de escavação, aterro e compactação, por sua conta e sob as ordens do engenheiro responsável 
pela obra. 

 
 § 3º- Não haverá qualquer repasse de verbas da Prefeitura municipal à empresa 

colaboradora. 
 
 Art. 4º - O convênio previsto nesta lei terá prazo determinado e será formalizado em 

obediência ao modelo estipulado no anexo II, desta lei. 
  
 Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas 

próprias do orçamento, com autorização para necessária suplementação ou complementação. 
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 Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
 
 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

Santa Mercedes, 25 agosto de 2017. 
 
 
 

Rosangela Vieira da Cunha 
- Presidente – 

 
 
  João Batista Lazarini                                                                         Ângela Paula Batistão 
    - 1º Secretário -                              -2ª Secretária- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


