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EDITAL Nº 044/14 DE 18 DE JULHO DE 2014 
 

Regulamenta CONCURSO para escolha 
do HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
NÃO-ME-TOQUE................................ 

 
 

 
1 – DO PREÂMBULO 

1.1 - O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE, pessoa jurídica de direito público, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 87.613.519/0001-23, com sede administrativa na Av. Alto Jacuí, 

840, na cidade de Não-Me-Toque – RS, representado neste ato pela Prefeita Municipal, 

Sra. TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, no uso de suas atribuições legais, 

e de acordo com autorização específica através da Lei Municipal nº 4.437, de 15 de 

julho de 2014, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a realização de 

Concurso objetivando escolha do HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-

TOQUE. 

 

2 - DEFINIÇÕES E OBJETIVOS:  

2.1 O Concurso para a escolha do Hino do Município é uma promoção da 

Administração Pública Municipal de Não-Me-Toque através da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto, o qual objetiva: 

 a) Incentivar a criatividade artística de compositores de letra e melodia do Hino 

Oficial do Município de Não-Me-Toque; 

 b) Oportunizar talentos musicais e possibilitar a difusão de suas realizações 

artísticas; 

 c) Apresentar à comunidade não-me-toquense um Hino que possa representar e 

promover o município. 

2.2  A Criação do Hino será feita mediante composição da letra e melodia inéditas. 

Sendo consideradas inéditas, letra e música que não tenham sido divulgadas. 

2.3 A letra do Hino de Não-Me-Toque deverá ser referência à trajetória histórica 

percorrida pelo Município. 
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2.3.1 A letra do Hino de Não-Me-Toque deverá contemplar o histórico, a origem do 

nome, aspectos geográficos, econômicos fazendo referência a “Capital Nacional da 

Agricultura de Precisão” e projetando o Município para o mundo. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1 A participação está aberta para todos os artistas do Município, da região e do 

Estado, mediante comprovação de residência. 

3.2 O interessado poderá participar com apenas uma composição (letra e melodia) 

de sua autoria. 

3.3 A participação é gratuita. 

 

4 - DOS PRAZOS: 

4.1 A divulgação do Concurso para a escolha do Hino Oficial do Município de Não-Me-

Toque ocorrerá no período de 16 de julho a 30 de julho de 2014, através dos meios de 

comunicação locais e site da Prefeitura: www.naometoquers.com.br 

4.2 A entrega do material das composições (letra e melodia) será no período de 01 

de agosto a 15 de setembro de 2014. 

4.3 A pré-seleção da Comissão Julgadora das composições (letra e melodia), para 

encaminhamento de votação popular, será de 16 a 29 de setembro de 2014. 

4.4 O período de votação popular será de 30 de setembro a 15 de outubro de 2014. 

4.5 A divulgação final do Concurso para a escolha do Hino Oficial do Município de 

Não-Me-Toque, será no dia 30 de outubro de 2014. 

 

5 - DA ENTREGA DO MATERIAL: 

5.1 O material a ser entregue deverá estar em envelope desidentificado, através de 

pseudônimo. 

5.2 Deverá ser entregue também um envelope identificado com o pseudônimo 

contendo o nome, endereço e telefone para contato do participante. 

5.3 O envelope com o material deverá conter: 

a) 2 (duas) cópias digitadas impressas das composições (letra e melodia); 
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b) Gravação em CD da composição, em duas cópias; 

c) 2 (duas) cópias digitadas e impressas da letra. 

5.4 O material deverá ser entregue e protocolado na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto, juntamente com a Declaração de Cessão de Direitos Autorais 

(Anexo I), devidamente autenticado, pelo Tabelionato e Registro Civil. 

 

6 - DA COMISSÃO DA PRÉ-SELEÇÃO: 

6.1 A Comissão será nomeada através de Portaria, composta por 6 (seis) membros, 

sendo um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, um 

da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, um membro do Conselho Municipal de 

Cultura, um professor da área de história, um técnico da área de música, um membro 

representante da comunidade local, indicado pela ACINT. 

 

7 - DO JULGAMENTO:  

7.1 O Hino irá a votação popular online, no site da Prefeitura Municipal de Não-Me-

Toque (www.naometoquers.com.br), no período de 30 de setembro a 15 de outubro de 

2014, conforme disposto no item 3.0. 

 

8 - DA PREMIAÇÃO: 

8.1 O vencedor do concurso receberá como premiação o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). 

8.2 A premiação será entregue no dia 18 de dezembro de 2014, em comemoração 

aos 60º Aniversário do Município de Não-Me-Toque. 

 

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1 O compositor vencedor do Concurso não será ressarcido ou indenizado sobre 

direitos autorais da sua composição apresentada, transferindo ao Município o total 

poder de uso da música e letra, inclusive podendo alterá-la. 

9.2 O material entregue para participação não será devolvido. 

http://www.naometoquers.com.br/


 

 

4 

9.3 O Hino escolhido poderá ser utilizado em todos os eventos do Município, inclusive 

como estudo por parte das escolas, e incluído no repertório da Banda Marcial Municipal 

e dos Corais do Município. 

9.4 Os casos omissos no presente regulamento serão decididos pela Comissão 

Organizadora. 

 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, EM 18 
DE JULHO DE 2014. 

 
 
 

         TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 
              Prefeita Municipal 

 
 
 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
Sílvia Raquel Warken Wasmuth 
Secretária Adjunta respondendo pelo expediente  
da Secretaria de Administração e Planejamento 
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ANEXO I 

Declaração de Cessão de Direitos Autorais 

 

Eu______________________________________________________________

_____, nacionalidade ___________________, estado civil 

___________________, profissão ________________________, residente e 

domiciliada à _______ ______________________________________, Bairro 

________________, na cidade de _______________________________ 

Estado ____________, CEP ____________________, portador do documento 

de identidade n.º________________ e CPF n.º____________________, 

declaro que cedo integralmente os Direitos Autorais da MÚSICA vencedora do 

Concurso do Hino Oficial de Não-Me-Toque. 

 Com a presente Declaração autorizo a Prefeitura Municipal de Não-Me-

Toque, promotora desse concurso a publicar, gravar e distribuir a quantidade de 

cópias que sejam necessárias, desde que preservada em tais partituras, CDs e 

demais registros a autoria referente aos trabalhos, constando: 

Melodia: __________________________________________ 

Letra: _____________________________________________ 

 Declaro ainda que autorizo a Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque a 

fazer as alterações necessárias na música do Hino Oficial de Não-Me-Toque, 

como consta no item 5.0 Disposições Gerais, do regulamento do Hino Oficial de 

Não-Me-Toque. 

 E por assim ser, firmo o presente em duas vias de igual teor. 

 

Não-Me-Toque, __ de ___________ de 2014. 

 

  




