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Lei n.°1.424, de 07 de dezembro de 1998. 

 

Cria a Banda de Música 

do Município de 

Altamira e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito Municipal de Altamira, faz saber que a 

Câmara Municipal de Altamira aprovou e eu 

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Fica criada por esta Lei a Banda de Música 

do Município de Altamira, que será vinculada a 

Coordenadoria de Cultura da Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Desporto - SEMEC. 

 

Art. 2° - A estrutura administrativa da Banda de 

Música do Município de Altamira será formada com 

um diretor e dois secretários. 

 

Art. 3° - Os membros da diretoria da Banda de 

Música do Município de Altamira, exercerão mandato 

de 02 (dois) anos, admitindo-se renovação. 

 

Art. 4° - A função dos membros da diretoria é 

considerado de interesse público relevante e não será 

remunerado. 



 

 

 

 

Estado do Pará 
Município de Altamira 

PODER EXECUTIVO 

 2 

 

Art. 5° - Na falta ou impedimento do membro titular, 

assumirá sucessivamente o substituto legal. 

 

Art. 6° -  A diretoria será eleita pelas Secretarias 

Municipais, e Diretorias das Escolas Municipais. 

 

Art. 7° - A nomeação e posse dos membros da 

diretoria, far-se-á por ato do Prefeito Municipal. 

 

Art. 8° - Os membros da Diretoria serão 

definitivamente substituídos caso não correspondam 

com as necessidades administrativas. 

 

Parágrafo Único - A substituição de que trata o caput 

deste artigo será solicitada pelo diretor da Banda de 

Música Municipal, ao Prefeito Municipal que 

reunirá os Secretários Municipais e Diretorias das 

Escolas Municipais, que escolherão o substituto. 

 

Art. 9° - A Secretaria Municipal de Educação, através 

da Coordenadoria de Cultura, prestará o apoio 

administrativo necessário ao funcionamento da 

Banda de Música do Município de Altamira. 

 

Art. 10 - A Diretoria da Banda de Música do 

Município de Altamira elaborará o seu estatuto no 
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prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta 

Lei. 

 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando - se as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira aos 07 

dias do mês de dezembro de 1998. 

 

 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  

Prefeito de Altamira 

                             

 

 


