
Lei n.º 460 / 2009 

Altaneira (CE), 16 de fevereiro de 2009. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR 

CONVÊNIO COM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, COM 

INTERVENIÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais: 

Faz saber que a Câmara Municipal de Altaneira aprovou e eu sanciono a seguinte 

LEI:  
 

Art. 1.º  Fica o Prefeito Municipal de Altaneira autorizado a celebrar convenio com o 

Estado do Ceará, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, 

com interveniência da Polícia Militar do Ceará, que tem como objetivo o estabelecimento de base de 

cooperação entre as partes convenentes, visando a efetiva e cada vez mais eficiente manutenção da 

ordem e da segurança púbica no Município de Altaneira. 

Parágrafo único. A cooperação estabelecida no “caput” deste artigo poderá se 

estender até 31 de dezembro de 2009. 

Artigo 2.º Assinado o Convênio de que trata o artigo anterior, o órgão responsável 

da Prefeitura deverá remeter uma cópia do mesmo à Câmara Municipal para fins de 

acompanhamento e arquivamento. 

Art. 3.º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias ou de crédito especial, a serem especificadas, caso necessário, no próprio 

Convênio a que se refere o artigo 1º, podendo as mesmas serem suplementadas pelo Prefeito 

Municipal, observando-se para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de 

março de 1964. 

Parágrafo único.  No caso de abertura de Crédito Especial, deverá ser estabelecido 

o seu valor no respectivo Decreto que o abrir, na forma do que dispõe o artigo 43 da Lei Federal nº 

4.320/64. 

Art. 4.º Ficam ratificados os atos de delegação e contribuição realizados para esta 

finalidade até a data de publicação da presente lei. 

Art. 5.º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo em seus 

efeitos financeiros a 02/01/2009. 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do Ceará, aos 16 (dezesseis) dias 

do mês de fevereiro de 2009. 

 
Antonio Dorival de Oliveira 

PREFEITO  MUNICIPAL 

 


