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LEI Nº975/2017 
 

 

 

Autoriza o Município de Chalé a celebrar convênio com 

o Estado de Minas Gerais por intermédio da 12ª. Cia de 

policia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas 

Gerais e dá outras providências. 

 

 O Povo do Município de Chalé, Estado de Minas 

Gerais, por seus Representantes na Câmara Municipal, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono 

a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º  - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Estado de 

Minas Gerais por intermédio da 12° Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente 

do Estado de Minas Gerais entidade de direito público, objetivando o estabelecimento 

de condições de cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar a política 

de educação e fiscalização ambiental no âmbito do município de Chalé, conforme Plano 

de Trabalho que integrará o Convênio, com vigência estabelecida para o período de 1º. 

De junho de 2.017 até o dia 31 de dezembro de 2.020, no valor de R$ 21.500,00 (vinte e 

um mil e quinhentos reais), sendo no ano de 2.017 no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) e nos anos de 2.018, 2.019 e 2.020 o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) anuais. 

 
§ 1º. – Os serviços a serem conveniados deverão ser especificados no termo e os 

recursos serão oriundos das dotações 05.153.0008.2012.3.3.90.30.00, 

05.153.0008.2012.33.90.36.00 e 05.153.0008.2012.3.3.90.39.00, do orçamento 

Programa de 2017. 

 

§ 2º. – Deverá o município convenente manter dotação específica nos 

orçamentos dos anos de 2.018, 2019 e 2020, com recursos suficientes para cumprimento 

dos termos do convênio.  

 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º. De junho de 2.017. 

 

 

 Chalé, 10 de julho de 2.017. 

 

CARLOS RODRIGUES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

CHALÉ-MG 


