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A  CAMARA  MUNICIPAL  I)E  SOBRAL  aprovou  e   o  Prefeito  Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

jfro. 1° A leitura, o acesso a informagao e a pratica de atividades culturais e esportivas
deverao   set  incentivadas   no   Municipio   de  Sobral  com  maior  enfase   em  localidades   com
incidencias de vulnerabihdade social pot meio  da instalacao  de espapos multiusos, onde devera
funcionar uma biblioteca, alem de incentivar a pridca de atividades espordvas e culturais.

I - 0 Poder Executivo, atrav6s de seus 6rgaos e de estruturas ptibhcas pr6-existentes,
fomentzurf  a  prftica  da  leitura,  atividades  culturais  e  espoftivas  que  possam  ser  praticadas  em
espacos cobertos;

11 - 0 Poder Executivo podera celebrar converios, junto a outros entes federativos, a
iniciativa privada e as comunidades atendidas, formando Parcerias P`ibhco Privadas Comunitdrias
- PPPC.

a)  Os  espapos  multiusos,  poderio  ser instalados  em  associap6es  de  moradores,  ou
agremiac6es esportivas e culturais feconhecida§ pela comunidade.

Art.  2°  Sem prejuizo  do  estabelecido  no  artigo  anterior,  para  a  aquisi¢ao  de  obras
hterfrias,  para  a  instalacao  de  bibhotecas,  e  demais  insumos  para  a  implantaGfro  de  atividades
culturais e esportivas, poderao ser feitos atrav6s de doa€6es de pessoas  fisicas e/ou juridicas de
direito ptiblico ou privado.

I - Nas doac6es poderi ser incluldo o fornecimento do acesso ao servico de intemeq
que poderf ser feita diretamente junto ds empresas fomecedoras, ou atrav6s de terceiros.

Art. 30 0 Poder Executivo regulamentari a presente I.ei no que couber.

Art. 4° Esta Ijei entra em vigor na data da sua publicapao, revogadas as disposi€6es
em contrino.
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Ref. Proieto de Lei n° 049/2021
Autoria: Vereador Roque Hudson Ursulino Pontes a?DT)..

Ap6s ananse do Projeto de Lei em epfgrafe, o qual "Disp6e sobre a autorizagao para o Poder
Executivo  realjzar  instala§ao  de  espafos  multiu§o,  que  deverao  ser  utilizados  come
bibliotecas,  centros  esportivos  c  culturai§,  nos  bairros  e localidades  onde  o  indice  de
Desenvolvimento  Humano  -  IDH,  esteja  abalxo  da  media  municipal  c  da  outras
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Publique-se.
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