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LEI N.º 4.593 DE 14 DE JULHO DE 2015 
 

DÁ NOVA REDAÇÃO ao art. 3º da 
Lei n.º 4.498, que dispõe sobre o ca-
lendário de eventos oficiais do Municí-
pio de Não-Me-Toque/RS 
......................................... 

 
TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-

TOQUE/RS. 
 

 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
 Art. 1º É dada nova redação aos arts. 1º e 3º da Lei n.º 4.498, de 10 de dezembro de 2014, 

que dispõe sobre o calendário de eventos oficiais do Município de Não-Me-Toque/RS, que passa a vi-

gorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica aprovado o Calendário de Eventos Oficiais do Município de Não-Me-

Toque/RS, conforme anexo desta Lei. 

§1º O Poder Executivo poderá declarar outros eventos, esporadicamente, como eventos 

oficiais do Município, considerando a relevância dos mesmos. 

§2º O Poder Executivo regulamentará, anualmente, na época apropriada, cada um dos 

eventos” 

 

“Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as despesas necessárias para promo-

ver os eventos, inclusive divulgação na mídia local e regional, premiação, estadia a convi-

dados e participantes, alimentação, decoração, homenagens, contratação de show musical 

ou outra apresentação artística, locação ou aquisição de materiais, infraestrutura para 

eventos, realização de show pirotécnico, serviços elétricos, serviços hidráulicos, seguran-

ça, limpeza e aquisição de materiais para distribuição gratuita, conforme limites estabele-

cidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.” 

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 14 DE JULHO 

DE 2015. 

                                    TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER  
                                                                                 Prefeita Municipal 
ELEN C. HEBERLE 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 58.704 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
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