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AUTÓGRAFO Nº. 009/2017 

 

“Dispõe sobre a autorização para que o Executivo Municipal celebre 

Convênio com a União – Justiça Eleitoral, e da outras 

providências”. 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE, Estado de São Paulo, usando 

das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a 

Câmara Municipal de Santa Salete, Estado de São Paulo, aprovou e o 

Senhor Prefeito Municipal promulga e sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Para regularizar a situação da Justiça 

Eleitoral no âmbito da Comarca de Jales, em face do disposto no 

artigo 62, inciso II da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 

2000, fica o executivo autorizado a celebrar convênio com a União 

– Justiça Eleitoral, representada pelo Juiz Eleitoral Titular da 
152ª Zona Eleitoral, objetivando: localização/disponibilização, 

manutenção e conservação do imóvel, incluindo o pagamento de 

impostos e taxas decorrentes; o fornecimento de imóveis e 

utensílios para o seu funcionamento; a cessão de servidores; o 

fornecimento de materiais de papelaria, limpeza e copa/cozinha; o 

fornecimento de equipamentos de informática e a competente 

manutenção dos mesmos e o serviço de reprodução de cópia, pelo 

Município, em favor da Justiça Eleitoral. 

 

Art. 2º - As condições para o cumprimento do 

Convênio serão estabelecidas no Termo de Convênio de Cooperação 

assinado entre as partes. 

Art. 3º - O Convênio terá prazo de duração de 04 

(quatro) anos, podendo ser renovado mediante autorização 

legislativa. 
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Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da 

presente lei onerarão verbas próprias consignadas no orçamento, 

lotadas na unidade orçamentária do Gabinete do Prefeito, 

suplementadas se necessário. 

 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

    Plenário “Sebastião Prudente de Moraes”. 
Câmara Municipal de Santa Salete, SP, 27 de Abril de 2017. 

 

.................................................... ..................................................... ..................................................... 

Rosana C. Cocharro Preto             Sebastião M. Neto                     Lúcia L. A. Cintra    

    Presidente                                      1º Secretário                                2º Secretário 

.................................................. 

Linda Meiri Batista de Souza 

Escrituraria 
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