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LEI N° 2058 DE 8 DE MARC0 DE 2021.

DISPOE      S0BRE      A      CONCESSA0      DE
PATROcfNI0       PELA       ADMINISTRAC:AO
DIRETA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, E DA
0UTRAS PROVIDENCIAS.

A  CAMARA MUNICIPAL DE  SOBRAL aprovou e  o  Prefeito  Municipal
sanciona e promulga esta Lei:

Art. 1° Fica fegulamentada, por meio desta Lei, a concessao de patrocrfuo pela
Administrasao Direta do Municipio de Sobral,

Art. 2° Para efeito desta Lei consideram-se:

I  -  patrocinio:  aGao  de  comunica€ao  que  se  reahza  por  meio  da  aquisieao  do
direito  de  associa€ao  da  imagem  e/ou  de  produtos  e  servi€os  do  patrocinador  a  projeto  de
iniciativa de terceiro, mediante a celebraGao de contfato de patrocinio;

11  - objetivos  do patrocinio: apoio flnanceiro concedido a projetos de iniciativa
de  terceiros,  com  o  objetivo  de  divulgrr  atua€ao,  programas  e  pol{ticas  pdblicas,  promover  o
interesse  ptibhco,  fortalecer  conceito,  agregar  valor  a  imagem,  incrementar  atividade  no  setor
econ6mico, gerar reconhecimento ou amphar relacionamento do patrocinador com a sociedade;

Ill  -  patrocinador:  6rgao  ou  entidade  integrante  da  Administra¢ao  Ptiblica
Murlicipal;

IV  -  patrocinado:  pessoa  fisica  ou  juridica  beneficiaria  direta  do  patrocinio  e
signatirio dos contratos celebrados com o patrocinador;

V  - patroc{riio incentivado:  €  o  projeto  de  patrocinio  que  jf  usurfui  de outros
inccntivos  fiscais  concedidos  pela  Uniao,  Estado,  Distrito  Federal  e/ou  Municfpios,  devendo  a
sua formalizat:ao observar tamb6m o disposto na legislaGao pertinente ao incentivo concomitante
ao patrochio;

VI  -  contrapartida:  obrigaGao  contratual do patrocinado que expressa o direito
de associa¢ao da marca do patrocinador ao projeto patrocinado, tais como:

a)  exposigao  da  marca  do  patrocinador  e/ou  de  seus  produtos  e  servi€os  nas

pe¢as de divulgacao do projeto;
b) iniciativas de natureza negocial oriundas dessa associa€ao;
c)  autoriza€ao para o patrocinador utilizar nomes, marcas, simbolos,  conceitos

e imagens do projeto patrocinado;
d)  adocao  pelo  patrocinado  de  pffticas  voltadas  ao  desenvolvimento  social  e

ambiental;
VII  -  contrato  de  patrochio:  instrumento  juridico  para  a  formalizagao  do

patrocinio, em que patrocinador e patrocinado estabelecem seus direitos e obrigac6es.

Aft. 3° Nao sao considerados patrocinio pa fa os fins de§ta Lei:

I  -  doaG6es:  cessao  gratuita  de  recursos  humanos,  materiais,  bens,  produtos  e
servicos que nao seja divulgada e mantenha o doador no anonimato;

11   -   permutas   ou   apoios:   troca   de   materiais,   produtos   ou   servi€os   pot
divulga¢ao de conceito e/ou exposi¢ao de marca;
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IV -  a€6es  compensat6rias:  apoio  a  projetos  cuja  execucao seja  compuls6ria  e

prevista em lei;
V - loca9ao de espaco e/ou montagem de estandes em eventos sem nenhuma

contrapartida de comunica€ao;
VI - ac6es realizadas pelo pr6prio patrocinador.

Art. 40 Os patrocinadores deverao pautar sua atuaGao com base mos pfincipios
da legalidade, impessoahdade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa e nas
seguintes Pfemissas :

I - isonomia e coerencia na gestao dos patrocinios;
11   -   divulgacao   sistematica  das   politicas,   diretrizes   e   normas   de   acesso  ao

patrocinio;
Ill - promocao da cidadania e do desenvolvimento humano;
IV - respeito a diversidade 6tnica e cultural;
V - sustentabilidade e responsabilidade social;
VI - desdobramento educacional;
VII -pfomo€ao do Municipio de Sobral no Brasil e/ou no exterior;
VIII  -  ado€ao  preferencial  de  crit€rios  e  mecanismos  de  sele€ao  ptiblica  com

base em crit6rios objetivos;
IX - respeito aos direitos humanos;
X - constru€ao de uma sociedade hvre, justa e solidiria;
XI - reptidio a todas as formas de discriminaGao e respeito ao Estado Laicc>.

Art. 50 Dcvcrio scr vzLlorizados c csinulados os patrocinios quc:

I - promovam a acessibilidade de idosos e de pessoas com mc>bilidade rcduzida
ou com deflciencia  fisica, serisorial ou cognitiva, de  fc>rma  segura e aut6noma, aos  espaEos  onde
se reahzam eventos ou aos produtos oriundos dos pa.trocinios realizados;

11  -  apresentem preocupa€ao  cctm a preserva€ao  do  meio  ambiente,  mediante
emprE:go  de  rnateriflis  reciclados,  recicliveis,  ecoeficientes  e  biodegradiveis,  baixa  utiliza€ao  de
recursos naturais e reduzida ernissao de gases poluentes;

Ill - promovam a inovacao, o desenvolvimento regional sustentavel e a geracao
de emprego e renda para a populaGao local;

IV - estimulem a prftica de atividades fisicas, culturais e socioeducativas.

Art. 6° 0 Patrocinio sera reahzado por meio do Contrato de Patrocinio e sera
precedido, preferencialmente, de processo de sele€ao pdblica.

§1°  Sera  considerada  inexigivel  a  selecao  pdblica  de  que  trata  o  caput  na
hip6tese de inviabilidade de concorrencia entre projetos, em razao da natureza singular do objeto
patrocinado.

§2°  Para  a   contrata€ao,  os   patrocinadofes   devem  exigir  do  patrocinado  a
apresenta€ao  dos  documentos  de  habhita€ao  juridica  e  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista  nos
termos dos arts. 28 e 29 da Lei Federal n° 8.666, de 21  de junho de 1993.

§3°   0   patrocinador  devera   exigir  do   patrocinado,   antes   da   assinatura   do
contrato,  declaraGao   formal   de  que  esta  adimplente  com  exigencias   contratuais   de   eventual
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Art.  70  F, vedada  a  contrataGao  de  patrocinios  por  intermedio  de  ag€ncias  de

publicidade e propaganda.

Art.  8°  a  contrato  devera  estipular  a  obrigatoriedade  do  uso  da  marca  do

patrocinadof, entfe as contrapartidas, da prestaGao de contas e as res[rig6es quanto ao uso dc mao
de obra escrava e trabalho infanul.

Art.  90  Para  a  presta9ao  de  contas  do  patrocinio,  o  patrocinador  exigira  do

patrocinado,   exclusivamente,   a   comprovaGao   da   realza€ao   da   iniciativa   patrocinada   e   das
contrapartidas previstas no contrato.

Paragrafo   dnico.   Os   procedimentos   pertinentes   a   patroofnio   incentivado
deverao observaf a legislaGao aphcivel.

Art.  10  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  cofferao  pof  conta  das  dota¢6es
or€amentarias oriundas da Secretaria instituidora do patrocinio.

An. 11 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, por meio
de Decreto, normas complementares necessarias ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 12 Esta Lei entre em vigor na data de sua pubhcacao.

Art. 13 Revogam-se as disposi¢6es em contrfrio.

Prefeitura Municipal de Sobral
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SANCA0 PREFEITURAL N° 2029/2021

Ref. Projeto de Lei N° 017/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal.

Ap6s  analise do Projeto de Lei em epigrafe, o qual "Disp6e sobre  a concessao de patrocinio

;:LLaaat:u:tfan£€:r=:raaoMDu£:ectfapa:odeMs:::::,p::o::n::ab::I_,n:sdpao::::a§ffio€Ld6n£££sjLfa€:;vfd£
IRRESTRITA.
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