
 

 

 

 

DECRETO N.º 1.527, DE 11 DE JUNHO DE 2013. 

 

 

 

 

Altera o Decreto n.° 1.512, de 25 de abril de 

2013, que “disciplina a metodologia de 

elaboração do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – plaNORes –; 

institui instâncias de controle social que 

especifica para acompanhamento e elaboração 

do plaNORes; cria o Plano de Mobilização 

Social denominado „Assuma Responsabilidade, 

cuidando melhor da nossa Cidade‟; aprova 

proposta de consórcio intermunicipal de gestão 

compartilhada e integrada de resíduos sólidos e 

dá outras providências.” 

 

 

 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 78 e 120, inciso I, alínea “h”, da Lei Orgânica do Município,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1° O incisos I do artigo 10 do Decreto n.° 1.512, de 25 de abril de 2013, 

passa a vigorar com a seguinte redação, com acréscimo das alíneas "a", "b" e "c": 

 

“Art. 10 ................................................................................................................ 

 

  I – criação e implementação das seguintes ações no âmbito da Rede Municipal 

de Ensino: 

   

  a) Concurso de Redação com o tema “Educação Ambiental: Ideias para uma 

cidade sustentável”, a ser desenvolvido junto aos alunos do 6º ao 9º ano da Rede Municipal 

de Ensino, cujos vencedores (os dois primeiros colocados, sendo um de escola de Cabeceira 

Grande e o outro de escola do Distrito de Palmital de Minas e os seus respectivos 

professores de Língua Portuguesa) serão contemplados com prêmios a serem definidos pelo 

Comitê Diretor, cujo processo de execução e julgamento será coordenado por uma 

Comissão Julgadora formada por professores de Língua Portuguesa, História e Geografia,  



 

 

(Fls. 2 do Decreto n.º 1.527, de 11/6/2013) 

 

 

 

 

designados pela respectiva direção escolar; 

 

  b) Concurso de Desenho com o tema “Educação Ambiental: Ideias para uma 

cidade sustentável”, a ser desenvolvido junto aos alunos do 1º ao 5º ano da Rede Municipal 

de Ensino, cujos vencedores (os dois primeiros colocados, sendo um de escola de Cabeceira 

Grande e o outro de escola do Distrito de Palmital de Minas e os seus respectivos 

professores regentes) serão contemplados com prêmios a serem definidos pelo Comitê 

Diretor, cujo processo de execução e julgamento será coordenado por uma Comissão 

Julgadora formada por professores de Língua Portuguesa, História e Geografia, designados 

pela respectiva direção escolar; e 

 

  c) Apresentação individual com o tema “Educação Ambiental: Ideias para uma 

cidade sustentável”, a ser desenvolvido junto aos alunos da Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino, cujos vencedores (os dois primeiros colocados, sendo um de escola de 

Cabeceira Grande e o outro de escola do Distrito de Palmital de Minas e os seus respectivos 

professores) serão contemplados com prêmios a serem definidos pelo Comitê Diretor, cujo 

processo de execução e julgamento será coordenado por uma Comissão Julgadora formada 

por professores de Língua Portuguesa, História e Geografia, designados pela respectiva 

direção escolar." (NR) 

 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande, 11 de junho de 2013; 17º da Instalação do Município. 
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