
 

 

 

 
                              

 

 

LEI Nº 714/2013 

 

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 Decoração Natalina, cujo regula-

mento será definido pela Secretaria Municipal de Cultura, visando abrilhantar a tradição natalina no 

Município de Rio Azul. 

Art. 2º- O Concurso objetiva tornar a cidade mais bela para as festividades natalinas, retomando o espírito 

de natal, estimulando a criatividade e incentivando as visitas da população pela cidade. 

Art. 3º- Poderão participar do Concurso pessoas com imóveis residências, estabelecimentos comerciais, 

industriais e empresariais do Município de Rio Azul. 

§ 1º- O tema da decoração deverá ser diretamente ligado ao Natal. 

§ 2º- A decoração deverá iniciar no dia 01 de dezembro e estar pronta até o dia 15 de dezembro de todo 

ano, quando serão iniciadas as avaliações, sendo que os critérios de avaliação, períodos de inscri-

ção, Comissão de Avaliação e demais normas serão baixadas através de regulamento da Secretaria 

Municipal de Cultura. 

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

orçamentárias próprias. 

§ 1º- Os prêmios serão: 

a) Residencial urbano 

        I  - 1º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais); 

        II - 2º Lugar: R$ 300,00 (trezentos reais); 

        III- 3º Lugar: R$ 150,00 (cento e cincoenta reais) 

b) Residencial rural: 

I  - 1º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais); 

II - 2º Lugar: R$ 300,00 (trezentos reais); 

III- 3º Lugar: R$ 150,00 (cento e cincoenta reais) 

c) Indústria e comércio: 

I -  1º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais); 

II - 2º Lugar: R$ 300,00 (trezentos reais); 

III- 3º Lugar: R$ 150,00 (cento e cincoenta reais)  

§ 2º- Os valores previstos no parágrafo anterior serão atualizados anualmente pela variação do I.N.P.C. 

ou outro índice oficial que venha a ser instituído. 

Art. 5º- Esta Lei será regulamentada mediante regulamento a ser baixado pelo prefeito Municipal em con-

junto com a Secretaria Municipal de Cultura. 

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                        Gabinete do Prefeito Municipal, 

                                   Em Rio Azul, 25 de outubro de 2013. 

                            (a)-   Silvio Paulo Girardi 

                                   Prefeito Municipal 

 
    

 


