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LEI N.º 705/99
DATA: 07 de dezembro de 1999.
SÚMULA:  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  efetuar  Campanha  e 
Concurso de Ornamentação Natalina e sua premiação.

NORIVALDO ALVES PEIXOTO, Prefeito Municipal em exercício 
de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  -  Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar 
despesa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil  reais), para realizar a CAMPANHA E 
CONCURSO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ANO  DE 1999, de iniciativa e 
organização da Secretaria Municipal de Administração em conjunto com a Associação 
Comercial e Industrial de Lucas do Rio Verde – ACILVE  e apoio da imprensa, Jornal Folha 
Verde e TV Rio Verde.  

Art. 2º - O valor de que trata o artigo anterior destina-se às despesas 
para  realização da Campanha, e premiação convertida em desconto de Alvará e IPTU, aos 
vencedores do concurso, sendo que o pagamento será efetuado através de encontro de contas.

Art. 3º -  O Concurso terá duas categorias, sendo:

1) CATEGORIA RESIDÊNCIA – na qual serão premiadas os 05 
(cinco) melhores ornamentos residenciais, e mais um prêmio 
“Destaque” para cada Bairro, observados os quesitos originalidade, 
criatividade,  visual.

2) CATEGORIA COMERCIO  - na qual serão premiadas 09 (nove) 
comércios, categoria subdividida em três níveis: - grandes, médias 
e pequenas empresas, onde serão premiadas as três melhores 
ornamentações em cada nível, também enfocando os quesitos 
originalidade, criatividade e visual.

                                   Parágrafo Único – A classificação por nível obedecerá os critérios 
estabelecidos para concessão de alvará.

 

Art. 4º - Poderão participar do Concurso a população e o comércio em 
geral, nas respectivas categorias e cuja premiação obedecerá ao regulamento estabelecido 
pelo Poder Executivo.
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Parágrafo Único – Para julgamento do concurso, será formado uma 
comissão, nomeada por  portaria do Executivo, composta dos seguintes membros:

01 (um) Representante da Acilve

01 (um) Representante do Poder Executivo 

01 (um) Representante do Poder Legislativo

01 (um) Representante do Jornal Folha Verde

01 (um) Representante da TV Rio Verde

Art. 5º - As despesas da presente Lei, correrão por conta do elemento 
da  despesa 3132.01 do Gabinete do Prefeito.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de dezembro de 1999.

NORIVALDO ALVES PEIXOTO
Prefeito Municipal em exercício
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