
LEI MUNICIPAL N.º 1774, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

“Institui campanha destinada a premiar 

domicílios residenciais da cidade e do 

interior com as melhores decorações de 

Natal de 2018, e dá outras providências”. 
 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, Estado do Rio 
Grande do Sul, 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte:  

 

- LEI - 

 

Art. 1º - Fica instituída no âmbito municipal a Campanha 
“Ilumine seu Natal”, com o objetivo de promover a renovação e o crescimento 
do espírito natalino na população do Município. 

 
Art. 2º - A campanha de que trata esta Lei consiste em 

premiar os domicílios residências da cidade e do interior, melhores decorados 
dentro do tema de Natal. 

 
Art. 3º - Os proprietários das residências interessados em 

participar da campanha, deverão realizar inscrição junto à Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura no período de 05 de Novembro a 09 de Novembro de 
2018. A lista dos inscritos será publicada no Mural da Prefeitura e por meio 
eletrônico em 2 (dois) dias úteis após o término das inscrições. 

 
Art. 4º - Os proprietários das residências inscritas terão até o 

dia 09 de Dezembro de 2018, para concluir sua ornamentação natalina. 
 

Art. 5º - As decorações natalinas das residências inscritas, 
serão avaliadas no período de 10 de Dezembro a 14 de Dezembro.  

 
Art. 6º - Para efeitos desta Lei, os critérios para a 

classificação das residências serão analisados por Comissão Especial, 
designada pelo Executivo, por nota da população realizada em urna junto a 
recepção da Prefeitura Municipal, por envio da foto da residência no endereço 
eletrônico edecacaoboque@yahoo.com.br, para ser publicado na página oficial 
da Prefeitura Municipal de Boqueirão do Leão. 



Art. 7º - A avaliação terá o valor máximo de 10 (dez) pontos, 
sendo distribuídos da seguinte forma: - Comissão Avaliadora = 5 pontos; - 
Publicação na Página da Prefeitura, considerando o número de curtidas = 3 
pontos; e a votação da população em urna = 2 pontos. A classificação das 
residências será realizada somando-se os 3 (três) critérios de avaliação, sendo 
premiadas as 5 (cinco) com maior pontuação. 

 
Art. 8º - As premiações da campanha serão através de vale 

compras no comércio local, com os seguintes valores: 1º Lugar - Um vale 
compras de R$ 500,00; 2º Lugar - Um vale compras de R$ 400,00; 3º Lugar - 
Um vale compras de R$ 300,00; 4º Lugar - Um vale compras de R$ 200,00; e 5º 
Lugar um vale compras de R$ 100,00. 

 
Art. 9º - A organização da Campanha ficará a cargo da 

Secretaria da Educação e Cultura, com a participação e colaboração das 
demais Secretarias. 

 
Art. 10 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão a 

conta de dotações próprias, alocadas na Lei Orçamentária do exercício 
financeiro, e a relação dos vencedores será publicada por Edital de Divulgação 
expedido pelo Município. 

 

Art. 11 – Os casos omissos serão regulamentados por 
Decreto do Poder Executivo. 

 
Art. 12 - A presente Lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 
    
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, 
em 25 de Outubro de 2018. 

 
 

  PAULO JOEL FERREIRA 
      Prefeito Municipal  

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
OSMAR GHISLENI 
Secretário Municipal da Administração 
e Planejamento. 


