
LEI Nº 2803, DE 4 DE OUTUBRO DE 2011

Institui o "Dia Municipal
da Ecologia e do Meio
Ambiente" e dá outras
providências 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 inciso VI, do artigo 71, da Lei Orgânica
do Município, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 3 de
outubro de 2011, aprovou, e ela sanciona e promulga a seguinte, LEI:

 Fica instituído, no âmbito do Município de Monte Alto, o "Dia Municipal da Ecologia
e do Meio Ambiente" a ser comemorado anualmente na segunda sexta-feira do mês de
novembro.

 A data comemorativa do Dia Municipal da Ecologia e do Meio Ambiente, de que
trata o artigo anterior, fica incluída no calendário de eventos temáticos e ambientais deste
Município, criado pela Lei nº  2621, de 7 de dezembro de 2.009, para aplicação no Ensino
Público Municipal, cujo inciso VIII, do artigo 3º, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º ...

...

VIII - Novembro:

- Dia 05 - Dia da Cultura e da Ciência;
- Data variável: segunda sexta-feira;
- Dia 30 - Dia do Estatuto da Terra."

 Fica o Poder Executivo autorizado a estimular e realizar campanhas de
conscientização sobre a Ecologia e preservação do Meio Ambiente, podendo ainda realizar
parcerias com entidades assistenciais, empresas concessionárias de serviços públicos,
associações sem fins lucrativos ou grupos de prestação de serviços à comunidade para o
alcance deste objetivo.

 As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, consignadas na lei orçamentária em vigor,
suplementadas se necessário.

 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Monte Alto, 4 de outubro de 2011.
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Silvia Aparecida Meira
Prefeita Municipal

Registrado em livro próprio, na mesma data, e afixado nos átrios da Prefeitura e da Câmara
Municipal, com publicação no Jornal O "Imparcial", na data de sua circulação, nos termos
do artigo 98 "caput", e seu § 1º, da Lei Orgânica do Município.

Maria Cristina Zaupa Antonio
Secretária dos Negócios Jurídicos
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