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LEI MUNICIPAL Nº 1537 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

“Dispõe sobre a instituição do Concurso de 

Decoração de Fachadas “Natal Sementes do 

Bem”, no município de Santo Antônio de 

Jesus Bahia, como especifica e dá outras 

providências.”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS – ESTADO DA BAHIA, 

faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º – Fica instituído no Município de Santo Antônio de Jesus, o “Concurso Natal Sementes 

do Bem”, que tem por finalidade tornar nossa cidade mais atrativa, iluminada e acolhedora nas 

festividades natalinas. 

Art. 2º – O Concurso de que trata esta Lei, será realizado através da Secretaria Municipal de 

Cultura, e dele poderão participar pessoas Físicas moradoras da sede do Município e da Zona 

Rural.  

Art. 3º – O julgamento será realizado em período determinado por Decreto do Executivo 

Municipal pela Comissão Julgadora. 

§ 1º - A Comissão Julgadora será nomeada por Decreto do Executivo Municipal. 

§ 2º - Serão avaliadas as fotos das fachadas residenciais, que deverão estar 

ornamentadas/enfeitadas para as festividades de Natal. 

§ 3º - As referidas fotos deverão ser publicadas nas redes sociais dos participantes, 

devendo ser acrescentadas a esta publicação as “hashtags” #NatalSementesDoBem e 

#PrefSaj  

Art. 4º – No julgamento da decoração, a Comissão analisará os seguintes quesitos: 

I – Criatividade e Originalidade; 

II – Harmonia e Estética de Conjunto; 

III – Iluminação; 

IV – Utilização de elementos da cultura e tradição local; 
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Art. 5º – Cada residência será avaliada com notas de “0” (zero) a “10” (dez).  

Art. 6º – Para efeito de julgamento, somente será analisada a decoração externa das residências.   

Art. 7º – A Comissão julgadora entregará os envelopes com as avaliações para o Presidente da 

Comissão Organizadora em data a ser definida e divulgada por Decreto do Executivo 

Municipal, devidamente lacrado, os quais só serão abertos perante a Comissão Organizadora 

que também será constituída por Decreto do Executivo. 

Art. 8º – Serão selecionadas e premiadas as fachadas do “Concurso Natal Sementes do Bem” da 

seguinte maneira:  

§ 1º - Às 05 (cinco) melhores fachadas escolhidas pela comissão julgadora receberão o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada.  

I. As fotos destas serão publicadas no Facebook e Instagram da Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio de Jesus, onde ficarão disponíveis para 

votação do público que se manifestarão através do número de curtidas; 

§ 2º - A foto mais curtida receberá o prêmio extra de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

§ 3º - Em caso de empate a comissão julgadora decidirá, seguindo os critérios 

dispostos no artigo quarto dessa Lei. 

Art. 9º – Os membros da Comissão Julgadora têm autoridade e autonomia sobre a análise da 

decoração de natal e suas decisões serão definitivas e irrevogáveis, não cabendo qualquer 

recurso. 

Art. 10 – O resultado será divulgado em data definida por Decreto do Executivo, em local 

público, em solenidade amplamente divulgada pelo Executivo Municipal, com a entrega dos 

prêmios, sendo parte da programação das festividades natalinas do município. 

Art. 11 – Só poderão participar do Concurso, os imóveis situados no Município, devendo para 

tanto ser comprovado este requisito através do IPTU/ITR ficando vedada a participação dos 

Prédios Públicos, membros das Comissões Organizadoras e Jurados. 

Art. 12 – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 

próprias do orçamento vigente. 

Art. 13 – Fica a cargo do Executivo Municipal a decisão de realização do concurso, que deverá 

ser divulgada por decreto, de acordo com o planejamento orçamentário anual. 
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Art. 14 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, em 06 de dezembro de 2019. 

 

 

 

ANDRÉ ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


