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LEI N° 3.376, DE 20 DE AGOSTO DE 2014. 
(Origem: Legislativo) 

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO PEIXE 
NO AMBITO DO MUNICIPIO DE 
MUZAMBINHO, ESTADO DE MINAS 
GERAIS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 

do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituido o Dia Municipal do Peixe, que passa a integrar o Calendario 
Oficial de Eventos do Municipio de Muzambinho, Estado de Minas Gerais. 

§1° A data a que alude 0 caput sera comemorada, todos os anos, no dia 1° de 
setembro, estendendo-se as comemoracées até o dia 15 deste més, mesmo periodo em que é 
comemorada a Semana Nacional do Peixe. 

§2° Fica a Secretaria Municipal de Agricultura responsdvel pelas a¢des 

governamentais visando a comemoragdo do Dia do Peixe, dentro deste periodo entre os dias 
1°e 15 de setembro. 

Art. 2° No Dia Municipal do Peixe serao realizadas agées visando a capacitacéo dos 

profissionais do setor pesqueiro, com vistas a maior presenga do pescado na alimentagdo 

escolar, informagées dos beneficios a4 sade, incentivo ao consumo por parte da populacao, 

além de semindrios, simpdsios, congressos e eventos voltados a criag&o de peixes e ao 
consumo do pescado. 

' Art. 3° Fica o Poder Publico Municipal autorizado a celebrar parcerias com outras 
entidades governamentais, da iniciativa privada, entidades de classe, cooperativas, 

associacées e instituigdes de ensino, visando organizar as atividades relacionadas ao disposto 

nesta lei. 

Art. 4° As despesas decorrentes da execuc&o da presente lei correrao por conta das 

dotagdes orgamentarias préprias, suplementadas se necessario. 

Art. 5° O Poder Executivo regulamentara esta lei e as ages governamentais previstas 

na legislagéo orgamentaria do Municipio. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
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