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LEI Nº 402/2012, de 02 de Março de 2012 

 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal  a 

realizar concurso público para a escolha 

do Hino do Município de São Pedro da 

Cipa/MT e dá outras providências”. 

 

 

WILSON VIRGINIO DE LIMA, Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado 

de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a realizar concurso público para escolha do hino 

do município de São Pedro da Cipa, conforme edital em forma de anexo único, que 

passa a ser parte integrante desta Lei. 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a premiar o vencedor do concurso com uma 

bicicleta. 

 

Art. 3º Os recursos para realização do concurso e premiação do vencedor correrão por 

conta do Orçamento Anual do Município de São Pedro da Cipa/MT. 

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

Edifício Sede do Poder Executivo, em São Pedro da Cipa, Estado de Mato Grosso, aos 

02 dias do mês de Março de 2.012. 

 

 

 

 

WILSON VIRGINIO DE LIMA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA ESCOLHA DO HINO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA – 2012. 

 

 

EDITAL n.° 001/2012 

 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, inscrito no CNPJ sob o n° 

37.464.948/0001, torna público que se encontram abertas às inscrições do Concurso 

Público para escolha do hino do município de São Pedro da Cipa e faz saber que as 

inscrições do referido Concurso se regerão pelo seguinte regulamento: 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ESCOLHA DO HINO DE SÃO 

PEDRO DA CIPA/MT. 

 

 

I - DOS FINS 

 

Art. 1º - O Município de São Pedro da Cipa, juntamente com a Secretaria de Turismo 

e Cultura, realizará um Concurso Público para escolha do hino do município, o qual se 

dará através da seleção da letra com autoria inédita. 

 

§ 1º - A letra do hino de São Pedro da Cipa, deverá contemplar alguns dos seguintes 

elementos: a história, os valores da cidade, o sol, a água (rios), o solo, a natureza, o 

povo hospitaleiro, as riquezas naturais, a qualidade de vida, o turismo, o lazer, a cultura 

e a educação. 

 

II - DA INSCRIÇÕES, ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCURSO 

 

Art. 2º - O Concurso Público para escolha do hino do município de São Pedro da Cipa, 

poderá contar com o apoio de outros órgãos públicos e entidades privadas; 

 

Art. 3° - As inscrições serão realizadas entre os dias 27 de fevereiro de 2012 e 19 de 

março de 2012, na sede da Secretaria de Promoção Social, das 13:00 ás 17:00. 

 

Art. 4º - Poderá se inscrever no Concurso qualquer compositor residente em território 

nacional, independente de sexo, etnia, idade ou formação cultural, religiosa ou política, 

desde que atendam ao presente edital e ao regulamento do concurso. 

 

Art. 5º - A composição, necessariamente, deverá ser inédita e possuir letra em língua 

pátria (português-brasileiro), sendo de única e exclusiva responsabilidade do 

participante quanto a sua autoria; 
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§ 1º - Serão consideradas músicas inéditas aquelas que nunca tenham sido difundidas 

por qualquer meio de comunicação, nem apresentadas em Festivais e Concursos; 

 

Art. 6° - A assinatura do participante na ficha de inscrição implicará a aceitação plena 

das condições estabelecidas neste edital. 

 

 

 

III - DO JULGAMENTO E RESULTADO 

  

Art. 7° – O julgamento será feito por membros do Conselho Municipal de Turismo e 

Cultura, onde serão considerados para fins de escolha: os aspectos lingüístico-

literários, a adequação do tema, a facilidade de comunicação, a gramática correta e a 

linguagem ao alcance de todos; 

 

Art. 8° - Para avaliar os trabalhos, a Comissão Julgadora seguirá rigorosamente este 

edital e seu regulamento; 

 

Art. 9º - O Resultado, quanto à escolha do Hino, será divulgado no dia 30 de março de 

2012, na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social. 

  

  

IV - DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 10 - O trabalho vencedor será lançado oficialmente como Hino de São Pedro da 

Cipa no dia 02 de abril de 2012. 

 

Art 11 – A obra vencedora receberá, como prêmio, uma bicicleta. 

 

 Art. 12 - Será lavrada ata de sessão de premiação, assinada pelos membros da 

Comissão Julgadora. 

 

Art. 13 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão 

organizadora.  

 

 

 

São Pedro da Cipa, 02 de Março de 2012 

 

 

 

 

WILSON VIRGINIO DE LIMA 

Prefeito Municipal 
 

 


