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INSTITUI O SISTEMA MUNECIPAL DA

CULTURA, E CRIA O FUNDO MUNICIPAL

DE CULTURA E O C ON S ELHO

M町NTCIPAL DA CULTURA, E DA

OUTRAS PROVⅡ)ENCIAS.

A CAMARA M町JNECIPAL DE DOM ELISEU, ESTADO DO PARA, APROVOU, E EU,

PREFEITO MUNECIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 1 O Fica instituido o Sistema Municipal de Cultura do municipio de Dom Eliseu com a

finalidade de estimular o desenvoIvimento municipal com pleno exercicio dos direitos

Culturais’PrOmOVendo a economia da cu血ra e o aprlmOramentO artistico-Cultural.

Art. 2O O Sistema Municipal de Cu血ra do municipio de Dom Eliseu 6 um instrumento de

articula9aO, geSt為O, fomento, PrOmO9fo, difus為o de politicas pdblicas, bem como de

informa9肴O e foma9為O na drea cultural.

Art・ 3O O Sistema Municipal de Cultura do municipio de Dom Eliseu observara os seguintes

PnnCIPIOS:

I - reCOnhecimento e valoriza鈎O da diversidade cultural do Municipio;

Ⅱ- COOPeraCaO entre OS agenteS Pdblicos e privados atuantes na紅ea cultural;

Ⅲ - SuPOrte aOS Pap6is dos agentes cu血rais;

IV- Cultura como po舶ca pthlica transversal e qua輯cadora do desenvoIvimento;

V - autOnOmia dos entes p皿icos e das insti中y6es da sociedade civil;
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VI- democratiza辞o dos processos decis6rios e do acesso ao fomento, a bens e servi9OS;

VⅡ - integra9肴O e intera辞O das politicas, PrOgramaS, PrQjetos e a96es desenvoIvidas;

VⅡI - Cultura como direito, Cidadania e valor tan辱vel言ntangivel e econ6mico;

Ⅸ - 1iberdade de cria辞O e eXPreSS肴O COmO elementos indissociaveis do desenvoIvimento

Cul血ral;

X - territorializa確O, descentraliza9肴O e Participacao como estrat6gias de gestfo.

Art・ 4O Integram o Sistema Municipal de Cultura do municipio de Dom Eliseu:

I - Secretaria Municipal de Educa辞O, Cu血ra, Esporte e Lazer;

II - Conselho Municipal de Cu血ra;

Ⅲ - F6rum Municipal de Cu血ra e Conferencia Municipal de Cu血ra;

IV葛Plano Municipal de Cultura;

V - Fundo Municipal de Cultura;

Art. 50 A Secretaria Municipal de Educa鈎O, Cu血ra, Esporte e Lazer, 6 o 6rg努o executivo da

Administra鈎O Pdblica Municipal, reSPOnSaVel por planQjar, fomentar e exeoutar politicas

P的licas para promover a cria辞O, PrOdu9aO, foma辞O, Circula辞O, difus肴o, PreServa9fb da

mem6ria cu血ral e zelar pelo patrim6nio artistico, hist6rico e cultural do Municipio.

Art. 60 Compete a Secretaria Municipal de Educac§b, Cultura, Esporte e Lazer:

I - eXerCer a COOrdenacao do Sistema Municipal de Cu血ra do municipio de Dom Eliseu;

Ⅱ - PrOmOVer a integra鈎o do Municipio ao Sistema Nacional de Cu血ra e ao Sistema

Estadual de Cu血ra, POr meio da assinatura dos respectivos termos de adesao voluntdria;

Ⅲ - implementar as orientac6es e deliberac6es normativas e de gest肴o aprovadas pelo

Conselho Municipal de Cultura e nas suas inst含ncias setoriais;

IV - COOrdenar e convocar a Confer6ncia Municipal de Cultura.

Art. 7O S為o atribui96es da Secretaria Municipal de Educa辞O, Cu血ra. Esporte e Lazer, COmO

OrgaO COOrdenador do Sistema Municipal de Cu血ra:
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I - implementar o Sistema Municipal de Cu血ra do municipio de Dom Eliseu言ntegrado aos

Sistemas Nacional e Estadual da Cu血ra, articulando os atores pf心licos e privados no ambito

do Municipio, eStruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, descentralizando a

Sua eStrutura e atua9肴O;

Ⅱ一formular e implementar, COm a Participa辞o da sociedade civil, O Plano Municipal de

Cu血ra, eXeCutando as politicas e as a96es culturais definidas;

Ⅲ- Valorizar todas as manifesta96es artisticas e cu血rais que expressam a diversidade 6tnica

e social do Municipio;

IV- Captar reCurSOS Para PrQjetos e programas espec綿cos junto aos orgaos, entidades e

PrOgramaS intemacionais, federais e estaduais com fins de dotar o or9amentO do Fundo

Municipal da Cu血ra.

Art. 80 A Secretaria Municipal de Educa9肴O, Cu血ra, Esporte e Lazer, dever各elaborar o Plano

Municipal de Cu血ra, nO PraZO de 12 (doze) meses, PrOrrOgaVel por igual periodo, a COntar

da publica辞o da presente Lei, e renOV紀o a cada decenio como instrumento de planejamento

da a辞O Cu血ral municipal・

Par各grafo Unico. O Plano Municipal de Cu血ra serまsubmetido ao Conselho Municipal de

Cultura para valida辞o e posterior encaminhamento a Camara Municipal atrav6s de proposta

deLei.

Art・ 9O Compete a Conferencia Municipal de Cu血ra analisar, aprOVar mO96es, PrOPOSICOeS

e avaliar a execu9fb das metas concementes ao Piano Municipal de Cu血ra e as respectivas

revis6es ou adequa96es.

§ 1O A Confer台ncia Municipal de Cu血ra sera constituida por representantes da sociedade

Civil e da Administrac肴o Publica Municipal, COnforme o disposto no regimento pr6pno da

COnfer台ncia, a Ser aprOVado pelo Conselho Municipal da Cultura.

Art. 10 A Secretaria Municipal de Educa辞o, Cu血ra, Esporte e Lazer, fara publicar, ad

referendum do Conselho Municipal da Cu血ra, O regulamento da I Confer6ncia Municipal da

Cu血ra, a Ser realizada em 2022, nO municipio de Dom Eliseu.
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DOM E」営SEU

Art. 1l. Fica instituido o Fundo Municipal de Cultura do Municipio de Dom Eliseu,

instrumento de capta9肴O e aPlica辞O de recursos para a concessao de incentivos em fa.vor de

PeSSOaS fisicas ou juridicas, Para a realiza鋳O de prQjetos artisticos e culturais, nOS temOS da

PreSente lei.

Par鴫rafo血nico. O incentivo aludido no “caput” deste artigo correspondera a libera辞O de

recursos financeiros pelo Fundo Municipal de Cu血ra em proveito do empreendedor dos

PrQi etos culturais aprovados pelo Conselho Municipal de Politica Cu血ral.

Art. 12. Consistir各o em recursos do Fundo Municipal de Cu血ra:

I - dota9aO OrCament誼a pr6pria ou os cr全ditos que lhe s匂am destinados;

Ⅱ - COntribui96es, tranSferchcias, Subven96es, auXilios ou doa96es dos setores pfrolicos e

Privado;

Ⅲ - PrOduto do desenvoIvimento de suas finalidades institucionais, tais como arrecada鈎O

dos pre9OS P的licos cobrados pela cessあde bens municipais s可eitos a administra尊o da

Secretaria de Cultura, reSultado da venda de ingressos de espetaculos ou de outros eventos

artisticos, PrOmO96es de carater cu血ral efetivadas com o intuito de arrecada辞O de recursos;

IV - rendimentos oriundos da aplica辞o de seus propnos recursos;

V - reSultado de convenios, COntratOS e aCOrdos fimados com institui96es pfめlicas ou

Privadas, naCionais ou estrangelraS;

VI - aS tranSferencias oriundas do orcamento do Estado e Uniao e seus respectivos fundos;

VII - qualSquer OutrOS reCurSOS, Cr6ditos, rendas adicionais e extraordinarias e outras

COntribui96es financeiras legalmente inco叩oraveis.

Paragrafo Unico・ Os recursos que comp6em o fundo ser肴o depositado em conta especial sob

a denomina9あ“Fundo Municipal de Cultura de Dom Eliseu’:

Art. 13・ As disponibilidades do Fundo Municipal de Cultura serあaplicadas em prQietos que

Visem a fomentar e estimular a produ辞o artistico-Cultural no Municipio de Dom Eliseu, e

dever急o se enquadrar entre as seguintes areas:
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I- PrOdu9訊o e realiza9急O de prQjetos de mdsica e dan9a;

Ⅱ- PrOdu9わteatral e circense;

Ⅲ- PrOdu商O e eXPOSi9aO de fotografia, Cine重na e Video;

IV- Cria9肴O liter誼a e publica9fo de livros, reVistas e catalogos de arte;

V- PrOdu9急O e eXPOSi9肴O de artes plasticas, arteS gr猫cas e cole96es;

VI- PrOdu9わe apresenta9肴O de espetaculos folc16ricos e exposi9aO de artesanato;

VⅢ- PreServa9為O do patrim6nio hist6rico e cultural;

VⅡI- levantamentos, eStudos e pesqulSa na drea cu血ral e artistica;

萱X- realiza確O de cursos de carater cultural ou artistico destinados a foma9肴O, eSPeCializa9肴O

e aperfei9OamentO de pessoal na area de cultura em estabelecimentos de ensino sem fins

lucrativos.

X - realiza9肴O de eventos culturais;

Art. 14. Em rela9肴O aO Fundo Municipal de Cu血ra, Cal’e aO Conselho Municipal de Cu血ra

de Dom Eliseu:

I - definir diretrizes e priohdades de aplica9款o dos seus recursos;

Ⅱ - fiscalizar a aplica辞O dos recursos confome tais diretrizes e prQietos aprovados;

Art. 15・ O Fundo Municipal de Cultura de Dom Eliseu sera gerido administrativamente pela

Secretaria Municipal de Educa9aO, Cu血ra, Esporte e Lazer de Dom Eliseu.

§lO A proposta or9amentaria do Fundo Municipal de Cu血ra constara no Plano Plurianual do

Municipio de Dom Eliseu.

§2O O or9amentO do Fundo Municipal de Cultura integrar各o or9amentO da Secretaria

Municipal de Educa9為O, Cu血ra, Esporte e Lazer de Dom Eliseu.

§3O A dota9肴O Or9ament各ria espec綿ca ser各criada pela Administra9肴O Ptolica Municipal.
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Art. 16. Todos os recursos destinados ao Fundo de que trata esta Lei, bem como as receitas

geradas pelo desenvoIvimento de suas atividades inst血cionais, SeraO autOmaticamente

transferidas, depositadas ou recolhidas em conta banc誼a espec絹ca.

Par毎rafo血ico. Os saldos porventura existentes no t6mino de um exercicio fiIlanCeiro

constituirfo parcela da receita do exercicio subsequente, at6 sua integral aprova鋳o.

Art. 17. O Conselho Municipal de Cu血ra submetera anualmente a aprecia9急O do Prefeito

Municipal relat6rio de atividades desenvoIvidas pelo Fundo de que trata esta Lei, instruido

COm PreSta9aO de contas dos atos de sua gest肴o, acOmPanhada de respectiva documenta辞O

COmPrObat6ria, Sem Prejuizo da submiss為o a outros instrumentos de controle financeiro,

genericamente instituido para a Administra辞o Municipal.

Art. 18. Aplicar-Se-fo ao Fundo Municipal de Cultura as normas legais de controle, PreSta辞O

e tomada de contas pelos 6rgfbs de controle intemo da Prefeit皿a Municipal de Dom Eliseu,

Sem Prejuizo da compet6ncia espec綿ca dos Tribunais de Contas.

Art・ 19. Fica o executivo autorizado a abrir os cr6ditos adicionais necess誼os a execu9fb

destaLei.

Par細rafo血ico・ Independentemente da 6poca de vig6ncia da presente Lei, O Valor a ser

aplicado no pnmelrO exerCicio financeiro do Fundo Municipal de Cultura sera aquele

Originalmente previsto para todo o exercicio, COrrigido segundo os crit6rios tradicionalmente

usados pela Administra9aO Municipal.

DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURÅ

Art. 20. Fica criado宣1a eStrutura Organizacional da Administra9aO P的lica Municipal de Dom

Eliseu, O Conselho Municipal da Cultura como 6rgあdeliberativo, COnSultivo, disciplinar e

fiscalizador da cultura no ambito municipal, nOS termOS da Legisla9肴O Vigente.

Art. 2l・ A Secretaria Municipal de Educa9aO, Cultura’Esporte e Lazer prestara o apoIO

administrativo necess缶o ao funcionamento do Conselho Municipal de Cultura,
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Art. 22. O Registro Municipal de Entidades, Organismos, Institui96es Cu血rais, a Ser

instituido e regulamentado pelo Conselho Municipal da Cu血ra, devera conter as inscri96es

de todas as Entidades, Organismos, Institui写6es Cu血r壷s existentes no Municipio, bem como

PrOdutores cu血rais, PeSSOaS fisicas ou juridicas.

Par晦rafo血ico - Nenhuma entidade, institui9fb, Organismos cu血rais e produtores cu血rais

no ambito do Municipio, POdera obter recursos do Fundo Municipal e beneficios de Leis de

Incentivo a Cultura, Se n肴O eStiver inscrito no Registro do Conselho Municipal da Cu血ra.

Art. 23. As deliberac6es do Conselho Municipal da Cu血ra registradas em Ata dever肴o ser

POr meio de Instru辞o Nomativa e/ou Resoluc5es, devidamente numeradas e publicitadas nos

meios de comunicac奮o oficiais do Municipio.

Art. 24. Compete ao Conselho Municipal da Cu血ra:

I - manifestar-Se SObre mat6ria relacionada com a cu血ra, nO ambito do Municipio;

Ⅱ - interpretar a Legisla辞o Cu血ral Municipal, Estadual e Nacional, elわorando instru96es

SObre sua aplica辞O e Zelar pelo seu oumprimento;

ⅡI - apreSentar言mualmente, O Plano de Atividades a serem executadas para o exercicio

Financeiro seguinte;

IV - PrOpOr O Calendalio Municipal de atividades culturais;

V - eStimular e orientar as atividades cu血rais do Municipio;

VI - PrOPOr a POlitica cu血ral do Municipio;

ViI - manifestar-Se SObre convenios, PatrOCinios e incentivos a cu血ra, Celebrados entre a

Municipalidade e entidades privadas ou pdblicas;

VⅡI - aCOmPanhar, fiscalizar e deliberar sobre as aplica95es dos recu重・SOS financeiros e

materiais destinados pelo Municipio ao Fundo Municipal da Cultura e as atividades culturais;

IX - eStabelecer regime de m血a colaboracao com 6rg肴os similares de outros Municipios e

Organismos Estaduais e Federais;

X - instruir e regulamentar o Registro Municipal de Entidades, Organismos e Institui96es

Culturais, bem como opmar nO fomecimento de AIvar描e funcionamento;
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XI - aPOlar a realiza誇o de congressos, Semin誼os, foruns, enCOntrOS’COnfer6ncias, CurSOS e

oficinas do interesse da cultura em geral;

XⅡ一elaborar a proposta or9ament誼a para o Fundo Municipal da Cu血ra;

XⅢ一elaborar o regimento intemo em consonancia com o que preconiza esta Lei.

XrV - COmPete aO Conselho Municipal de Cu血ra a tarefa de nomatizar e elaborar os editais

piねlicos para acesso aos recursos do Fundo Municipal de Cultura;

Art. 2S. O Conselho Municipal da Cu血ra serまconstituido por 14 (quatorze) membros, a

saber:

I - um rePreSentante ti山ar e um suplente, de escolha do Prefeito, dentre pessoas de elevada

expressfo civica e de not6rios conhecimentos e experiencias em atividades cu血rais;

Ⅱ - um rePreSentante titular e um suplente da Secretaria de Educa辞o, Cu血ra, Esporte e

Lazer;

ⅡI - um rePreSentante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Planejamento;

IV - um rePreSentante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Assistencia Social;

V - um rePreSentante titular e um suplente da Secretaria Municipal da Fazenda;

VI - um rePreSentante da Camara Municipal de Dom Eliseu;

VⅡ - um rePre§entante titular e um soplente da area musical;

VⅡI - um rePreSentante t血1ar e um suplente de Arte Literdria;

Ⅸ - um rePreSentante t血Iar e um suplente de Artes C6nicas;

X - um rePreSentante titular e um suplente da drea da danca

XI - um rePreSentante titular e um suplente de Artes Visuais;

XⅡ - um rePreSentante titular e um suplente da Juventude;

XⅡI葛um rePreSentante titular e um suplente de Tradic6es e Identidades Cu血rais;

XIV - um rePreSentante titular e um suplente do Patrim∂nio Hist6rico;

§ 1O Os membros do Conselho Municipal da Cultura ser肴o eleitos por seus pares em forum

especHico, realizado por seus segmentos e, POStericmente nomeados pelo Prefeito.

§ 2O Os membros do Conselho Municipal da Cultura ter欲o mandato de dois (2) anos, Sendo

Pemitida uma recondu鋳O, Seguindo a orienta辞O do § 1O deste artigo.
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§ 3O O Presidente, O Vice-Presidente e o Secret誼o ser着o eleitos por voto direto pelos

membros do Conselho Municipal da Cu血ra;

Art. 26. O Conselho Municipal da Cultura contar各com assistencia administrativa do 6rg肴o

municipal, reSPOnS允Vel por gerir o desempenho e funcionamento da cultura no munlCIPIO.

Art. 27. O Conselho Municipal da Cu血ra tera noventa (90) dias, a Partir de sancionada esta

lei, Para elaborar e aprovar o seu regimento intemo e encaminhar o prQjeto ao Gal)inete do

Prefeito para sua aprova辞o por meio de Decreto Municipal.

Art. 28. A fun辞O dos membros do Conselho Municipal da Cu血ra sera considerada como

Serv1亨O relevante sem remunera9為O.

A巾. 29. Aos membros do Conselho Municipal da Cu血ra serao concedidas credenciais,

assinadas pelo Prefeito, de posse transit6ria, garantindo livre acesso a todas as atividades

Culturais realizadas no Municipio e nas sedes das Entidades, Organismos, Instituic6es ou

Associa96es Culturais munlCIPalS, em Car癌er de fiscaliza鋳o, quando o evento ocorrer atrav6s

de recurso p的lico.

Art. 30. E expressamente vedado aos membros do conselho municipal ‥

I - auferir qualquer provento no exercicio da atividade-fim em proveito pr6prio;

II - Publicar ou distribuir em seu nome,廿abalhos, nOtaS, PareCereS, reSOluc6es e outros;

ⅡI - nわatender as convoca96es para reuni6es ordin各rias e extraordin各rias e outras atividades

PrOm OVi das;

Ⅳ - Prg河dicar culposa ou doIosamente seus pares, COm interesses confiados a sua

responsabi li dade;

V - faltar a tres (03) reuni6es consecutivas ou seis (06) altemadas, eSte atO infracional

acarretara o afastamento automatico do membro do conselho, devendo ser imediatamente

Substituido pelo seu suplente;

Vi - reter documentos’arquivos eletr6nicos e mensagens eletr6nicas quando confiado a sua

gua「da;
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VⅡ - aSSinar documento individualmenteうPertinente ao conselho sem autoriza辞O do

PreSidente;

VⅢ - desempenhar atividades nao compativeis, COm atribui辞O PreVista nesta legisla9急O’em

nome do Conselho Municipal da Cu血ra;

Art. 31. O Conselho Municipal da Cu血ra ser為instalado em at6 sessenta (60) dias ap6s a

Publica9肴O desta Lei.

DOS PROJETOS

Art. 32. Os PrQjetos Cu血rais dever肴o ser apresentados somente pelos Agentes Cu血rais de

natureza fisica ou juridica com ou sem fins lucrativos, que eStQjam oficialmente cadastrados

no Registro Municipal de Entidades, que tenhamcomprovada experiencia no

desenvoIvimemo e execu9aO de suas atividades culturais de acordo com seu segmento.

§ lO A sele9為O dos PrQjetos financiados pelo Fundo Municipal de Cu血ra poder各ser realizado

POr uma COmissao fomada por Pareceristas externos, COnforme o edital produzido pelo

COnSelho municipal da cu血ra.

§ 2O A Administra9訊o P的lica Municipal podeねcriar言unto a Secretaria Municipal de

Educa9ab, Cu血ra, Esporte e Lazer, uma Comiss肴o de Avalia9肴O, que Sera formada por 3

(tr台s) representantes do setor cu血ral municipal e por 3 (tres) representantes do Poder

Executivo Municipal, a Ser PreSidida pelo Secretえrio Municipal de Educa9fb, Cu血ra, Esporte

e Lazer, Ou POr alguem por ele indicado, que ficara incumbida da avalia9為O e Sele商O dos

PrQjetos a serem apoiados;

I- OS COmPOnenteS da Comiss急o de Avalia9為O Ser為O indicados pelo Conselho Municipal da

Cul請ra;

II- aOS membros da Comiss肴o, que deverao ter seu mandato de l (um) ano, POdendo ser

reconduzidos por mais um pefrodo’n肴O Sefa pemitida a apresenta辞O de prQ]etOS durante o

periodo de mandato.
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Ⅲ- a fun9aO de membro da Comissあde Avalia9aO, ligada a Secretaria Municipal de

Educa辞O, Cu血ra, Esporte e Lazer, Sera eXerCida gratuitamente e considerada servi9O Pthlico

relevante.

§3O Os recursos para∴Serem aplicados na execu9aO do e manuten9訊o dos prQjetos, SeraO

liberados somente ap6s sua aprova辞o pelo 6rgao responsivel.

Art. 33. Os interessados na obten辞O de apoio financeiro deverao apresentar seus prQjetos a

Secretaria Municipal de Educa92to, Cultura, Esporte e Lazer, atraV6s do ProtocoIo Geral da

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu.

§ lO Cabe ao Conselho Municipal da Cultura estabelecer crit6rios que garantam a execu9aO

dos pr句etos apoiados、

§ 2O A exist6ncia de patrocinio financeiro oriundo de outras entidades e/ou pessoas fisicas nfo

POdera ser considerado 6bice para avalia9急O e Sele9わde pr匂etos.

§ 3O O respons各vel pelo prQieto dever各comprovar domicilio no Municipio de Dom Eliseu.

Art・ 34. O empreendedor cu血ral beneficiado devera apresentar, junto a Secretaria Municipal

de Educa9急O, Cu血ra, Esporte e Lazer de Dom Eliseu, um CrOnOgrama de execu9肴O fisico-

financeiro, devendo prestar contas, Periodicamente, de acordo com o recebimento do auxilio

financeiro.

Par毎rafo血ico. A16m das san96es penais cabiveis, O emPreendedor que n肴o comprovar a

aplica9aO dos recursos nos prazos estipulados sera multado em O2 (duas) vezes o valor

recebido, CO正gido monetariamente, e eXCluido de qualquer prQjeto apoiado pelo Fundo

Municipal de Cultura, POr um Periodo de O4 (quatro) anos ap6s o cumprimento dessas

Ob正ga96es.

Art・ 35. Os prQj etos dever為o apresentar proposta de contrapartida social, entendida como a9肴O

a ser desenvoIvida pelo pr匂eto como retomo ao apoio financeiro recebido.
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Art. 36. A contrapartida social deve estar relacionada a descentraliza辞O Cu血ral e/ouえ

universaliza確O e democratiza確O do acesso a bens cu血rais.

Art. 37. Nos prQjetos apoiados nos temos desta Lei, devera constar a divulg姉o do apoIO

inst血cional da Prefe血ra Municipal de Dom Eliseu佃A e Secretaria Municipal de Educa9aO,

Cu血ra, Esporte e Lazer de Dom Eliseu.

Art. 38. As entidades representativas de classe dos diversos segmentos da cu血ra ter肴o acesso

a toda e qualquer documenta辞o referente aos prQjetos apresentados a Comiss肴o.

Par縫rafo血ico. Nenhum recurso do Fundo Municipal de Cultura podera ser movimentado

Sem a eXPreSSa autOrizacao do Secretario Municipal de Educa辞o, Cu血ra, Esporte e Lazer.

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 39. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder as altera96es necessarias a execu辞o

destaLei.

Art. 40. Caber各ao Poder Executivo Municipal a regulamenta確O do presente Lei no prazo de

90 (noventa) dias a contar de sua vigencia.

Art. 41. Esta Lei entra em vlgOr na data de sua publica確o.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

務誌de mar亨O de 2022
Municipal
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