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LEI N.º 1.640, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 
 

 
 

AUTORIZA O EXECUTIVO A 
INSTITUIR O PROGRAMA 

MUNICIPAL DE BANDA DE 
MÚSICA PARA A MELHOR 

IDADE. 
 

            
 

A PREFEITA DE ALTAMIRA, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sanciona e manda que se publique a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa 

Municipal de Banda para a Melhor Idade. 
 

Parágrafo Único. O Programa referido no caput será 
implantado nas praças, parques, coretos e em outros logradouros públicos 

freqüentados nos finais de semana e feriados, com a finalidade de 
proporcionar à população entretenimento, lazer e cultura. 

   
Art. 2º. Para a implantação do Programa, o Município contará 

com a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Cultura, que 
será a gerenciadora do programa. 

 

Art. 3º. Poderá o Executivo criar a banda de música municipal 
da melhor idade, formada por pessoas da terceira idade. 

 
Art. 4º. O Município poderá contar com a participação de 

entidades civis e governamentais, bem como com a parceria de empresas 
privadas que queiram colaborar financeiramente ou com a doação de 

instrumentos musicais. 
 

Art. 5º. Para implantação do Programa de que trata esta Lei, 
o Executivo poderá: 

 
I – contratar pessoal por meio de concurso público; 
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II – fazer remanejamento de pessoal do quadro efetivo da 

Prefeitura, desde que especializado na área de música. 
 

Art. 6º. Para atender ás despesas decorrentes da execução 
desta Lei, fica o Executivo autorizado a: 

 
I – abrir crédito especial utilizando os recursos da dotação 

orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura: 
II – incluir dotação específica no orçamento para o próximo 

exercício.  
 

Art. 7º. O Executivo regulamentará no que couber, a presente 
Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

                  
 

Gabinete da Prefeita, aos 05 dias do mês de outubro de 2006. 

 

 

 

 

 

ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO 
Prefeita de Altamira 


