
LEI Nº 2693, DE 1º DE JULHO DE 2010

Autoriza o Executivo
Municipal a celebrar
convênio com o Governo
do Estado de São Paulo,
por intermédio da Secretaria do Meio
Ambiente, para a aplicação do Projeto
Ambiental Estratégico Criança
Ecológica nas escolas municipais, e
dá outras providências

SILVIA APARECIDA MEIRA, Prefeita do Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso VI da Lei Orgânica do Município,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 28 de junho de 2.010,
aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte, LEI:

 Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Governo do
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, nos termos do
Decreto Estadual nº  55.385, de 1º de fevereiro de 2.010, objetivando a aplicação do
Projeto Ambiental Estratégico Criança Ecológica.

 Fica, ainda, o Executivo Municipal autorizado a tomar as providências necessárias
à execução do convênio referido no artigo anterior.

 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações
próprias consignadas na lei orçamentária anual, suplementadas se necessário.

 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Monte Alto, 1º de julho de 2.010.

Silvia Aparecida Meira
Prefeita Municipal

Registrado em livro próprio e afixado nos locais de costume das sedes da Prefeitura e da
Câmara Municipal, na mesma data, bem como publicada, em órgão de imprensa escrita, na
data de sua circulação, nos termos do artigo 98 "caput", § 1º, da Lei Orgânica do Município.

Maria Cristina Zaupa Antonio
Secretária dos Negócios Jurídicos
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