
 

 

 

 

 
                              

 

LEI Nº 702/2013 

 

            A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:    
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a instituir Concurso Anual de Monografias, sobre 

tema de relevância municipal, definido pela Secretaria Municipal de Cultura, em 

comemoração ao centenário de Rio Azul que ocorrerá no ano de 2018. 

Art. 2º- As monografias serão apresentadas ao público, podendo participar do Concurso 

universitários ou pessoas que já concluíram Curso de Ensino Superior e estudantes 

concluintes do Ensino Médio, residentes no Município de Rio Azul, devendo ser 

julgadas e premiadas, nos termos desta Lei e Decreto a ser baixado pelo senhor Prefeito 

Municipal. 

Art. 3º- O Município de Rio Azul poderá obter o apoio da iniciativa privada, pessoa jurídica e 

física, com direito à promoção de propaganda, consistindo esta na divulgação de apoio 

cultural. 

§ 1º- O apoio cultural será definido em contrato de parceria a ser firmado entre a iniciativa 

privada e o Município de Rio Azul. 

§ 2º- A Secretaria Municipal de Cultura, com a iniciativa privativa, poderá incentivar a 

participação dos estudantes da rede municipal de ensino, da rede estadual, ensino 

fundamental e médio, porém com critérios previstos em regulamento. 

Art. 4º- Os melhores trabalhos receberão prêmios a serem custeados pelo município através de 

dotações orçamentárias próprias. 

§ 1º- Os premios são: 

I - R$ 3.000,00 (tres mil reais) ao candidato com a monografia que obtiver a primeira 

colocação; 

II - R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao candidato com a monografia que for 

considerada segunda colocada; 

III - R$ 1.000,00 (um mil reais) ao candidato que obtiver a terceira colocação; 

IV - R$ 500,00 (quinhentos reais) ao candidato que obtiver a quarta colocação; 

V - R$ 250,00 (duzentos e cincoenta reais) ao candidato com a quinta colocação. 

§ 2º- Os valores previstos no paragrafo anterior serão atualizados anualmente, pela variação 

do I.N.P.C., ou outro indice oficial que venha a ser instituido. 

Art. 5º- O Decreto que regulamentará o Concurso, dentre outras disposições definirá: 

As datas para a apresentação das monografias e do julgamento das mesmas; 

O contrato de parceria entre o Poder Público e iniciativa privada, se houver interesse da 

Administração Municipal, mencionando sob a forma de divulgação dos apoios culturais. 

Art. 6º- Esta Lei será regulamentada mediante Decreto a ser baixado pelo Prefeito Municipal. 

Art. 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em 

contrário. 

  Gabinete do Prefeito Municipal, 

             Em Rio Azul, 30 de agosto de 2013. 

      (a)- Silvio Paulo Girardi 

                                   Prefeito Municipal 

 

 


