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PROJETO DE LEI nº 037/2013   

 

 

  

 O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de JOÃO CÂMARA/RN aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º – Cria o Concurso para escolha do Hino da Cidade de João Câmara/RN, com a finalida-
de de especialmente despertar o sentimento cívico ante a municipalidade. 

 Parágrafo Único – A letra e partitura do Hino de João Câmara/RN serão compostas de única 
obra, a ser definida após o resultado final do mencionado Concurso, e a partir daí, incorporando-se aos 
símbolos do Município de João Câmara/RN em conformidade com a Lei Orgânica Municipal. 

 Art. 2º – Fica o Poder Executivo Municipal, através do gabinete civil, responsável pela compo-
sição da Comissão Organizadora, que por sua vez, elegerá uma Comissão Julgadora. 

 Parágrafo Primeiro – É atribuição da Comissão Organizadora, a elaboração de Regimento 
Interno e a sua ampla divulgação. 

 Parágrafo Segundo – O regimento interno do concurso em que trata esta lei será válido após 
apreciação e posterior aprovação da câmara municipal em sua maioria simples. 

 Parágrafo Terceiro – A composição da comissão julgadora deverá ser informada e posterior-
mente validada por maioria simples da câmara municipal. 

 Art. 3º – Das obras apresentadas no concurso, UMA será contemplada com Certificado e Prê-
mio Extra e seus direitos cedidos sem mais ônus ao Poder Público Municipal de João Câmara/RN. 

 Parágrafo Primeiro – Os prêmios mencionados no caput deste artigo serão estipulados e ofer-
tados pelo Poder Executivo Municipal e entregues as comemorações de emancipação política do mu-
nicípio de João Câmara/RN a realizar-se no mês de Outubro de 2013. 

 Art. 4º – As despesas decorrentes com a presente Lei correrão por conta de verba orçamentá-
ria própria. 

 Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2013. 

 

    (as.) Vereador _______________________                                                                              
           Fernando Guilherme                                                                                                 

       (Proponente) 

 

 

Dispõe sobre a criação do Concurso para a 
elaboração do Hino da Cidade de João Câma-
ra/RN, com fulcro no artigo 2° da Lei Orgânica 
do Município, e dá outras providências. 


