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                           Projeto de Lei

 

O Prefeito Municipal de Jaciara

LIMA, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 

e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° O Poder Executivo realizará semestralmente a coleta de amostras para 

análise das águas dos reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde, 

no âmbito do Município de Jaciara

 

Art. 2° A realização da análise das amostras mencionadas no art. 1° dest

deverá ser efetuada por empresas especializadas, devidamente credenciadas pelo 

órgão municipal competente. 

Parágrafo único. As empresas credenciadas deverão comprovar condições 

técnicas com profissionais responsáveis para a execução do serviço citad

lei. 
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Projeto de Lei 1638/2014, de 28 de novembro de 2014.

 

“DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO D

COLETA DE AMOSTRAS D

ÁGUAS DE RESERVATÓRI

ESCOLAS, CRECHES E U

DE SAÚDE DO MUNICÍPI

JACIARA PARA ANÁLISE, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ADEMIR GASPAR DE 

ições legais,  

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 

e ele sanciona a seguinte Lei: 

O Poder Executivo realizará semestralmente a coleta de amostras para 

análise das águas dos reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde, 

Jaciara. 

A realização da análise das amostras mencionadas no art. 1° dest

deverá ser efetuada por empresas especializadas, devidamente credenciadas pelo 

 

. As empresas credenciadas deverão comprovar condições 

técnicas com profissionais responsáveis para a execução do serviço citad

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

o de 2014. 

SOBRE A REALIZAÇÃO DE 

COLETA DE AMOSTRAS DAS 

ÁGUAS DE RESERVATÓRIOS DAS 

ESCOLAS, CRECHES E UNIDADES 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

PARA ANÁLISE, E DÁ 

 

MT, ADEMIR GASPAR DE 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 

O Poder Executivo realizará semestralmente a coleta de amostras para 

análise das águas dos reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde, 

A realização da análise das amostras mencionadas no art. 1° desta lei 

deverá ser efetuada por empresas especializadas, devidamente credenciadas pelo  

. As empresas credenciadas deverão comprovar condições 

técnicas com profissionais responsáveis para a execução do serviço citado nesta 
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Art. 3º O resultado da análise das amostras deverá ser publicado, e tomadas às 

providências necessárias, nos casos em que for constatado que a água não 

obedece ao padrão de potabilidade, e que oferece risco à saúde.

 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EM,

 
 
 

            

DESPACHO
 
 
Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos 

lugares de costume estabelecidos por
 
 

 
            

 

                
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

O resultado da análise das amostras deverá ser publicado, e tomadas às 

providências necessárias, nos casos em que for constatado que a água não 

bedece ao padrão de potabilidade, e que oferece risco à saúde. 

rentes da execução da presente lei correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
EM,   28  DE  NOVEMBRO      DE  2.014 

  
 ADEMIR GASPAR DE LIMA 

            PREFEITO MUNICIPAL 
 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos 
lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

 ADEMIR GASPAR DE LIMA 
            PREFEITO MUNICIPAL 
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O resultado da análise das amostras deverá ser publicado, e tomadas às 

providências necessárias, nos casos em que for constatado que a água não 

rentes da execução da presente lei correrão por conta 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

  

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos 

  


