
 

LEI Nº 1

 

 

“Fica instituída a realização do Dia das Mães e Dia dos Pais nas 

creches e escolas públicas municipais em Jaciara/MT e dá outras 

providências”.

 

 

O Prefeito Municipal de Jaciara

MOHAMMAD, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 

Jaciara aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º

Mães e dos Pais na rede pública municipal, a realização de homenagens e festividades no município 

de Jaciara. 

Parágrafo único. 

deste artigo deverão ser realizadas a critério dos estabelecimentos que trata a Lei, de

dos meses de maio e agosto, respectivamente.

Art. 2º

revogadas as disposições em contrário.

 

                            
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

EI Nº 1.755 DE 23 DE JUNHO DE 2017 

“Fica instituída a realização do Dia das Mães e Dia dos Pais nas 

creches e escolas públicas municipais em Jaciara/MT e dá outras 

providências”. 

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN 

no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 

Jaciara aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica instituída, que nas datas comemorativas dos Dias das 

dos Pais na rede pública municipal, a realização de homenagens e festividades no município 

Parágrafo único. As comemorações das datas de que trata o “

deste artigo deverão ser realizadas a critério dos estabelecimentos que trata a Lei, de

dos meses de maio e agosto, respectivamente. 

Art. 2º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL – EM, 23 DE JUNHO DE 2.017.

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 

 

 

 

“Fica instituída a realização do Dia das Mães e Dia dos Pais nas 

creches e escolas públicas municipais em Jaciara/MT e dá outras 

ABDULJABAR GALVIN 

no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 

Fica instituída, que nas datas comemorativas dos Dias das 

dos Pais na rede pública municipal, a realização de homenagens e festividades no município 

As comemorações das datas de que trata o “caput” 

deste artigo deverão ser realizadas a critério dos estabelecimentos que trata a Lei, desde que, dentro 

A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

DE JUNHO DE 2.017. 



DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

 

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

estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

 

 

CLAUDIO XIMENES LOPES 

Secretario de Administração e Finanças 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas 

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

estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

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


