
    LEI Nº 700 DE 12 DE JUNHO DE 2007 

“Dispõe sobre incentivo à cultura no âmbito 

do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

e dá outras providências.” 

O povo do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, por seus representantes na Câmara, aprovou e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° O Executivo Municipal deverá consignar pelo menos 1% (um por cento) do orçamento 

geral anual especificamente para atender os objetivos desta lei. 

§1º - Para fins de apuração do percentual constante no Caput deste artigo poderão ser considerados 

os incentivos a terceiros – pessoas físicas ou jurídicas - e as ações e atividades desenvolvidas, 

administradas e apoiadas diretamente pelo Executivo municipal. 

§2º - Para fins de apuração do percentual constante no Caput deste artigo será utilizado o produto da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, 

inciso I, alínea b e §3º, todos da Constituição da República. 

Art. 2º Fica instituído, no âmbito do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, incentivo para a 

realização de projetos culturais, a ser concedido a pessoa física ou jurídica domiciliada no 

Município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Art. 3° São abrangidas por esta lei as seguintes áreas:  

I - Artes Gráficas; 

II - Artes Plásticas; 

III - Artesanato; 

IV - Cinema e Vídeo; 

V - Dança; 

VI - Filatelia; 

VII - Folclore; 

VIII - Fotografia; 

IX - Gastronomia; 

X - Literatura; 

XI - Música;  



XII – Teatro.  

Art. 4° Fica autorizada a criação, junto à Secretaria Municipal de Educação, Divisão de Cultura, de 

uma Comissão composta por 05 (cinco) membros, independente e autônoma, formada 

majoritariamente por representantes do setor cultural a serem enumerados por Decreto 

regulamentador da presente lei e por técnicos da administração municipal, que ficará incumbida da 

averiguação e da avaliação dos projetos culturais apresentados. 

§ 1° - Os componentes da Comissão deverão ser pessoas de comprovada idoneidade e de 

reconhecida notoriedade na área cultural. 

 § 2° - Aos membros da Comissão, que deverão ter um mandato de 01 (um) ano, podendo ser 

renovado, não será permitida a apresentação de projetos durante o período de mandato, 

prevalecendo esta vedação até 01 (um) ano após o término do mesmo.  

Art. 5° Para a obtenção do incentivo referido no artigo Art. 1°, deverá o empreendedor apresentar à 

Comissão cópia do projeto cultural, explicando os objetivos e recursos financeiros e humanos 

envolvidos, para fins de fixação do valor do incentivo e fiscalização posterior.  

Art. 6° Aprovado o projeto o Executivo providenciará o pagamento no valor do projeto, respeitado 

o limite estabelecido.  

Art. 7° Além das sanções penais cabíveis, será multado em 10 (dez) vezes o valor incentivado o 

empreendedor que não comprovar a correta aplicação desta lei, por dolo, desvio do objetivo e/ou 

dos recursos.  

Art. 8° As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da cultura poderão ter 

acesso, em todos os níveis, a toda documentação referente aos projetos culturais beneficiados por 

esta lei.  

Art. 9° As obras resultantes dos projetos culturais beneficiados por esta lei serão apresentadas, 

prioritariamente, no âmbito territorial do Município, devendo constar a divulgação do apoio 

institucional da Prefeitura do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.  

Art. 10 - Caberá ao Executivo a regulamentação da presente lei no prazo de 90 (noventa) dias a 

contar de sua vigência. 

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 12 de junho de 2007. 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO BARCELOS 

PREFEITO MUNICIPAL 


