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 LEI Nº   5.865 DE 08 DE SETEMBRO DE 2  022  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir
o 11º Concurso de Fotografias do Município de
Teutônia,  fixa o valor da premiação e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEUTÔNIA, no uso das  atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir  o 11º
Concurso  de  Fotografias  do  Município  de  Teutônia,  com  o  tema  “NOSSA  CULTURA
REPRESENTADA AO LONGO DO ANO”, cujo regulamento é parte integrante desta Lei.

Art.  2º.  Os  participantes  vencedores  do  concurso  serão  premiados  da
seguinte forma:

I- Pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao primeiro colocado na
votação dos jurados;

II- Pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao segundo colocado na
votação dos jurados;

III- Pagamento de R$ 400,00 (trezentos reais)  ao terceiro colocado na
votação dos jurados;

IV- Pagamento  de R$ 400,00 (quatrocentos  reais)  ao  participante  que
conseguir  o  maior  número de interações  com curtidas,  na fotografia  em que concorre no
concurso, na página do Município no Facebook;

V-  Pagamento  de  R$  300,00  (trezentos  reais)  ao  participante  que
conseguir o segundo maior número de interações com curtidas, na fotografia em que concorre
no concurso, na página do Município no Facebook;

VI-  Pagamento  de  R$  200,00  (duzentos  reais)  ao  participante  que
conseguir o terceiro maior número de interações com curtidas, na fotografia em que concorre
no concurso, na página do Município no Facebook;

Parágrafo único. A premiação será efetivada por meio de transferência
bancária,  em  conta-corrente,  em  nome  dos  ganhadores,  em  até  20  (vinte)  dias  após  a
realização do concurso.

Art. 3º. O Chefe do Poder Executivo Municipal publicará edital contendo
os requisitos como data e local para as inscrições, data da realização do Concurso, bem como
as  demais  informações  que  julgar  necessárias  para  a  realização  do  11º  Concurso  de
Fotografias do Município de Teutônia.

Art.  4º.  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  custear  as
despesas  com  transporte,  divulgação,  locação  de  espaços,  premiação,  sonorização,
ornamentação e com a organização do evento.

Art. 5º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA , ESPORTE E LAZER
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA , ESPORTE E LAZER
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27.812.0103.1125 – PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS
3.3.3.9.0.3100000000 – Premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas – 1115

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a
Lei Municipal nº 5.657, de 06 de outubro de 2021. 

Teutônia, 08 de setembro de 2022.
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