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IEI N° 2145 DE 14 DE SETEMBR0 DE 2021.

DISP6E       SOBRE       A       PREMIACAO
PECUNIARIA     PARA     0S     AGENTES
CULTURAIS,   GRUPOS   COLETIVOS   E
ESPACOS                                      CULTURAIS
INDEPENDENTES,  NOS  TERMOS  DA
LEI   FEDERAL   N°   14.017,   DE   29   DE
]UNHO    DE    2020,    E    DA    OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  S0BRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 10 Esta Lei disp6e sobre a insdtuiGao do sistema de premiacao pecunifria do
Premio  M6rito  Cultural  Rogenio  Martins,  que  contemplafa  ate  63   (sessenta  e  tr€s)   agentes
culturais, grupos coletivos e espacos culturais independentes.

§1°  A  premia€ao  disposta  no  caput  deste  artigo  tern  o  condao  de  promover  o
reconhecimento,  a  valorizacao  e  o  fortalecimento  das  atividades  desenvolvidas,  ben  como
fomentar o desenvolvimento artistico/cultural do Municipio de Sobral.

§2° Os premiados ficarao obrigados a garantir como contrapartida, ap6s o reiricio
de  suas  atividades,  a realiza€ao  de  atividades  destinadas, prioritariamente,  aos  alunos  de  escolas

pdblicas  ou  de  atividades   em  espaGos  ptiblicos  de  sua  comunidade,  de  forma  gratuita,  em
intervalos  regulates,  em  cooperaGao  e  planejamento  definido  junto  a  Secretaria  da  Cultura  e
Turismo (SECULT).

§3° A premiacao pecunifria de que trata esta Lei ten uma previsao de aphca€ao de
ate R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), oriundos do repasse financeiro previsto
na Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020.

Art.  20  A  regulamentacao  do  procedimento  administrativo  para  concessao  da
premia€ao  sera  feita por meio  de instnmento  convocat6rio  ou congenere, a set pubhcado pela
Secretaria da Cultura e Turismo (SECULT).

Art.   3°   A   verificacao   do   procedimento   administrativo   para   concessao   de
premia9ao  pecunifria  sera  de  responsabihdade  de  Comissao  Especial  designada  para  este  fim,
conforme regras estabelecidas no Edital pubhcado pela Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral.

Art.  4°  Fica  a Prefeitura  Municipal de  Sobral  autorizada  a  realizar  o  repasse  de
recursos  pdblicos,  a  titulo  do  pagamento  da  premia€ao  pecuniiria  do  Pr€mio  M6rito  Cultural
Rogenio Martins, conforme estabelecido nos artigos anteriores.

Art.  5°  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  serio  atendidas  conforme  dotaGao



Ear
PsRdBTHAI

Chefe   do   Poder   Executivo   Municipal  autorizado   a  proceder  altera96es   no   or€amento   do
Municipio,   mediante   suplementagao   das   dota€6es   or€amenfarias   existentes   que   se   fizerem
necessfrias para a implementaGao das aG6es e programas decorrentes desta Lei.

Art.   6°  Esta  Lei  entrara  em  vigor  na  data  de   sua  publicagao,  revogadas   as
disposi€6es em contrfrio.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSH EUCLIDES FERREIRA COMES
JUNIOR, EM 14 DE SETEMBR0 DE

FERREIRA GOMES
MUNICIPAL

VIsro
Munici`pio de Sobral

Rodrigo Mesquita Aradjo
Procurador Gcral do Munia'pio -OAB/CE N°

20.301

Prefeitura Municipal de Sobral
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SANGA0 PREFEITURAL N° 2109/2021

Ref. Projeto de Lei n° 145/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s  analise  do  Projeto  de Lei em ep{grafe,  o  qual "Disp5e  sobre  a premiagao pecuniaria
para os agentes culturais, grLipos coletivos e espagos culturais independentes, mos termos

guagLULsetfaF:f=ra::N#.col:7riddee2s9o::#:nd:Z°;_:odsap°ourtrsa:ap:°rfud€ic6asfkafi°fvca[d;Ape±a
IRRESTRITA.

Pubhque-se.

PACO  MUNICIPAL  PREFEITO JOSH  EUCLIDES  FERREIRA  GOMES  TONIOR,

V'STO
Municipio de Sobral

Rodrigo Mesquita Aratijo
Procurador Geral do  Municipio -OAB/CE N9  20.301
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