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LEI N° 1758 DE 15 DE TUNHO DE 2018.

DISPOE       SOBRE       A       PREMIACA0
PECUNIARIA   PARA   OS   GRUPOS   DE
QUADRILHAS     |UNINAS      QUE      SE
CLASSIFICAREM  EM  la'  2o E  3o LUGAR
NO  XXII  FESTIVAL  DE  QUADRILHAS
]UNINAS   DE   SOBRAL   2018,   E   N0   11
FESTIVAL              REGI 0NAL              DE

3XguRT]hHSApSRJg#DNEAfcD[Es:OBRAL,E

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

Art.  1°.  Esta  Lei  disp6e  sobre  a  instituiq:ao  do  sistema  de  premiaqao  pecuniaria

para os Grupt)s de Quadrilhas ]unmas que  se classificarem em  1°, 2a e 3a lugares do j`IXII  Festi\'al
de  Quadrilhas ]uninas  de Sobral 2018  e no 11  Festival Regional de  Quadrilhas ]uninas  de  Sobral
2018.

Art.  20.  A  premiagao  pecundria  de  que  trata  esta  Lei,  prevista  para  o  Xxll
Fesdval  de  Quadrilhas ]uninas  de  Sobral  2018,  sera  de  R$  5.00(),00  (clnco  mil  reais)  para  o  1°
Lugar,  de  R$  3.000,00  (rfes  nil reais)  para  o  20 lugar  e  de  R$  2.000,00  (dots  mil  reais)  para  o  30
lugar,  e  para  o  11  Festi\-al Regional de  Quadrilhas juninas  de  Sobral,  a premiaeao para  o  10 lugal-
sera de R$  4.()00,00  (quntro nil reais), para o 2° lugar sei.a de R$  3.000,00  (tres ml reais)  e para  o
3° lugar sera de R$ 2.000,00 (dois ml reais).

Parigrafo  dnico.  Fica  prevista  ainda  a  prema€ao  no  valor  de  R$  1.000,00  (urn
mil rears), a ser dividida em partes iguals entre o melhor casamento, melhor noivo, melhor noi`'a,
melhor  marcador  e  melhor  rainha,  conforme  crit6rios  estabelecidos  no  regulamento  do  }3:11
Festival de Quadrilhas Junmas de Sobral 2018, que sera posteriormente publicado pela Secretai.ia
da Cultura, ]u\Tentudc, I_`-.sporte e Lazer.

Art.  30.  A  regulamenta€ao  do  procedmento  administrativo  para  concessat>  da
premla€ao   sera   feita  pot   meio   de   regulamento   a   ser   publicado   pcla   Secretaria   da   Cultura,
juventude, Esporte e Lazer.

Art.   40.   A   verifica€ao   do   procedimento   admimstrativo   para   concessao   de

premia€ao  pecunifria   sera  de   responsabilidade   da   Comissao  ]ulgadora   do   E`Tento,   que   sera
composta p()r )urados  legltimamente designados,  conforme regras  estabelecldas  no  regulamento

publlcado pela Secretarla da Cultura, jurentude, Esporte e Lazer.

Art.  50.  Fica  a  Prefeitura  Municipal  de  Sobral  autorlzada  a  reallzar  o  repasse  de
recursos  ptiblicos,  a  titulo  do  pagamento  da premiaeao  pecumafla  para  os  Grupos  classificados
em 10, 2° e 30 lugar do LXII Festival de Quadrilhas ]uninas de Sobral 2018 e 11 Festl`'al Regloml
de Quadrilhas ]unmas de Sobral 2018, ben como a premiacao para o melhor casamento, mclhor
nolvo, melhor nolva e melhor ramha do XXII Festival de Quadrllhas ]unmas de Sobral 2()18.

Art.  60.  As  despesas  decorrentes  desta  I,ei  serao  atendidas  conforme  dotaca
orGamentfria disponivel da Secretaria da Cultura, ]uventude, Esporte e Lazer.
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Art.   7{'.   Esta   lei   entrafa   em  vigor   na   data   de   sua   publicacao,   revogadas   as
disposi€6es em contrfrio.
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