
 

 

LEI Nº  082/2013 

 

Cria a Banda Municipal  Erno João Christ  

de Boa Vista do Buricá-RS e dá outras 

Providências. 

                     
                   ANTONIO S. DE V. MOTA, Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei, FAZ SABER que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º É criada, nos termos desta Lei, a Banda Municipal do Município de Boa 
Vista do Buricá, denominada Erno João Christ, cujas finalidades são: 

I - Realizar apresentações no Município e fora dele, difundindo a música marcial, 
erudita, folclórica e popular; 

II - Manter intercâmbio com entidades musicais dos demais Municípios, Estados 
e Países; 

III - Prestar assistência às orquestras e bandas amadoras sediadas no Município; 

IV - Promover festivais e concursos musicais; 

V - participar ativamente dos objetivos culturais da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. 

  Art. 2º A Orquestra terá sua sede administrativa junto a Secretaria de Educação e 
Cultura deste Município. 

   Art. 3º A Orquestra terá a seguinte composição artística:  

I -  Maestro ou Dirigente; 

II – Instrumentos rítmicos 

III – Instrumentos melódicos 

Parágrafo primeiro: Maestro ou Dirigentes Poderão ser participantes voluntários 
ou contratados, dependendo das possibilidades do Município. 

Parágrafo Segundo: Serão admitidos a participar da Banda, músicos na 
condição de voluntários, que firmarem Termo de Adesão ao Serviço Voluntário, os quais 
poderão receber, a título de ressarcimento de despesas de locomoção e outras, ajuda de 
custo Compatíveis com o Fundo Municipal de Cultura e Aprovados pelo Conselho Municipal 
de Políticas Culturais – CMPC; 

Art. 4º Para atender a estrutura administrativa da Orquestra serão designados 
servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

 



 

 

 

Art. 5º Os instrumentos utilizados na orquestra serão adquiridos e armazenados 
pelo Poder Público e cedidos para o uso dos componentes da orquestra, nos ensaios e nas 
apresentações.  

Art.6º  As datas e local dos ensaios são os designados pelo Maestro em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Art. 7º Os integrantes da Banda, nos dias de apresentação, utilizarão o uniforme 
previsto no Regimento Interno. 

Art. 8º Os componentes da Banda nos ensaios e apresentações  devem respeito 
e acatamento às determinações de caráter técnico-artístico, emanadas do maestro ou 
dirigente. 

Art. 9º A orquestra elaborará, o seu Regimento Interno, o qual será homologado 
pelo Prefeito. 

 Art. 10º Para atendimento das despesas decorrentes desta Lei fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial junto ao orçamento vigente; 

        Art. 11°  A despesa decorrente da execução desta Lei, nos exercícios futuros, 
correrá à conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 12º  Revogadas as disposições em contrário a presente Lei entra em vigor 
na data da sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA                          
VISTA DO BURICÁ, AOS  DE 19 NOVEMBRO DE 2013. 

 
              ____________________ 
                Antonio S. de V. Mota 

                                                                                            Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 
 
Vanderlei Dimas Hoelscher 
Secretário de Administração 
 

 

 


