
Prefeitura Municipal de Três Pontas/MG
Terra do Padre Victor

                      LEI Nº 4.369, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.

Institui o Hino Oficial do Município de Três Pontas.

O Povo de Tre
s Pontas- MG, por seus representantes na Ca
mara Municipal aprovou, e eu, 
Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituí$do o Hino Oficial do Municí$pio de Tre
s Pontas como sí$mbolo oficial 
de Municí$pio, nos termos do artigo 9º alí$nea “c”, da Lei Orga
nica do Municí$pio de Tre
s Pontas.

Art. 2º O Hino Oficial do Municí$pio de Tre
s Pontas e$  composiça-o de Francisco Ribeiro 
Veiga  e  Jose$  Gileno  Tiso  Veiga  conforme  partitura  e  letra  em  anexo  e  que  fazem  parte 
integrante da presente Lei.

Art. 3º O Hino Oficial do Municí$pio de Tre
s Pontas sera$  executado, facultativamente:
I – Nas cerimo
 nias oficiais do Municí$pio;
II – Nas cerimo
 nias em unidades escolares, esportivas e culturais;
III – Nas cerimo
 nias e ocasio- es festivas promovidas por entidades particulares;
IV – Em cerimo
 nias civis, militares ou religiosas a que associe sentido patrio$ tico do 

Municí$pio de Tre
s Pontas ou exprima regozijo pu$ blico;

Art. 4º Nas cerimo
 nias que houver o hasteamento simulta
neo das Bandeiras Nacional, 
Estadual  e  Municipal,  o  Hino  Oficial  do  Municí$pio  de  Tre
s  Pontas  sera$  executado, 
facultativamente, apo$ s o Hino Brasileiro.

§1º A execuça-o sera$  instrumental ou vocal.
§2º Durante a execuça-o  do Hino Oficial  do Municí$pio de Tre
s  Pontas todos devem 

tomar atitude de respeito, de pe$ , e em caso de na-o canta$ -lo, devem permanecer em sile
ncio.
§3º Na-o sera$  permitida a execuça-o de arranjos artí$sticos instrumentais do Hino Oficial 

do Municí$pio de Tre
s Pontas, que na-o sejam autorizados pela Prefeitura Municipal, ouvida a 
Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo.

Art. 5º Os exemplares reproduzidos do Hino Oficial do Municí$pio de Tre
s Pontas na-o 
podem  ser  postos  aB  venda,  e  so$  podera-o  ser  distribuí$dos  gratuitamente  se  trouxerem 
impressos na capa do “CD” ou “DVD”, e no corpo do material impresso reproduzido, o nome  
da sua compositora, bem como a Lei Municipal que o institui.

Art. 6º A Secretaria Municipal de Cultura fara$  a ediça-o oficial de todas as partituras do 
Hino Oficial do Municí$pio de Tre
s Pontas, em como promovera$  a gravaça-o de sua execuça-o 
instrumental  e  vocal,  de  sua  letra,  declamada,  disponibilizando-os  aB s  redes  de  ensino, 
municiais e estaduais, bem como as instituiço- es pu$ blicas e privadas do Municí$pio de Tre
s 
Pontas.
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Para$grafo u$ nico: Incumbe a Secretaria Municipal de Cultura, organizar e promover a 
reproduça-o  das  partituras  de  orquestras  do  Hino  Oficial  do  Municí$pio  de  Tre
s  Pontas, 
adaptando-as para bandas e fanfarras, disponibilizando-as a mu$ sicos interessados.

Art. 7º Estabelece-se o prazo de 90 (noventa) dias, apo$ s a sua vige
ncia, para o Poder 
Executivo Municipal regulamentar a presente Lei.

Art. 8º As despesas decorrentes da execuça-o da presente Lei ocorrera-o aB  conta das 
dotaço- es pro$ prias do orçamento, suplementadas se necessa$ rios.

Art. 9 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaça-o.

Tre
s Pontas/MG, 10 de outubro de 2018.

MARCELO CHAVES GARCIA
Prefeito Municipal

YVES DUARTE TAVARES
Procurador-Geral

Praça Prefeito Francisco José de Brito, nº 82 – Centro – CEP: 37.190-000 – Três Pontas/MG
www.trespontas.mg.gov.br


	LEI Nº 4.369, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.

