
 

 

 
                              

 

                                                                                                       
 

LEI Nº 715/2013 

 

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 o Programa "Projetando Rio Azul", cujo regulamento 

será definido pela Secretaria Municipal de Educação, visando fomentar pesquisadores e acadêmicos 

de nível universitário, a fim de que desenvolvam seus projetos de conclusão de curso com aplicação 

teórica e prática voltada à Prefeitura Municipal de Rio Azul. 

Art. 2º- O Programa objetiva melhorias nas diversas áreas que abrangem o Município, através de projetos 

de conclusão de cursos e aplicação que poderão ser utilizados e adaptados pela Administração 

Municipal nas diversas Secretarias e Departamentos. 

Art. 3º- Poderão participar do Projeto toda e qualquer pessoa, mesmo sendo de outro município, não neces-

sitando estar matriculado em Instituição de Ensino Superior, desde que passe por processo de pre-

paração de elaboração de projetos que será realizado pela Secretaria de Educação em parceria com 

entidades da iniciativa privada. 

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

orçamentárias próprias. 

§ 1º- Os prêmios serão: 

I -  1-º lugar: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 

II - 2-º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais); 

III- 3-º lugar: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); 

IV- 4-º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais); 

V - 5-º lugar: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 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 

conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. 

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 

 

 


