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MOD. 38

LEI NO1547 DE 29 DE OUTUBRO DE 2002

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o
Ministério de Previdência e Assistência Social para a
realização do Plano de Ação - Agente Jovem", que visa
prevenir a violência formando o jovem para atuar junto à

comunidade na área social.

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal da
Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI
ARTIGO 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a

celebrar convemo com o Ministério da Previdência e Assistência
Social/ Secretaria de Estado e Assistência social, com o objetivo
de desenvolver o "Plano de Ação - Agente Jovem" no município de
Águas da Prata.

ARTIGO 2° - O convênio celebrado nos termos do
caput do artigo acima, permitirá a obtenção de Recursos do
Ministério da Previdência Social e ainda, o aumento da
contrapartida do Município, se necessário, para a implementação
do convênio .

ARTIGO 3° - Os recursos financeiros obtidos com o
convênio visam o implemento de bolsas para subsídio do agente
jovem, orientador e despesas com capacitação, que serão
repassadas única e especificamente para a realização do plano.

ARTIGO 4° - O "Plano de Ação - Agente Jovem" terá
período determinado de 06 (seis) meses, a partir de seu início,
com repasses parciais consecutivos de verbas, oriundos do
Ministério da Previdência e Assistência Social, obedecendo-se o
plano de aplicação especifico e as diretrizes do convênio
estabelecido, podendo ser prorrogado para realização até 31 de
dezembro de 2003.
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da Prata,
dois.
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ARTIGO 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, e seus efeitos retroagidos a 01 de junho de 2002,
revogadas as disposições em contrário,

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas
aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e
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