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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI 

GABINETE.DO PREFEITO 

Projeto de Lei n.tJt/2022 
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.-1-l� Jtb ,�u. Dispõe sobre o procedimento legal para apoio do 

Município à realização de movimentos culturais, 

esportistas e religiosos. 

O Prefeito do Murncip10 de Ca1ari. Estado do Maranhão. usando da atribuição que lhe confere a Lei 
O•gánica do Município. envia para esta Câmara Municipal. para apreciação e posterior aprovação o 
·,resente proJeto de Lei com a seguinte redação:

.t.rt 1
° Esta Lei disciplina o apoio Municipal na realização das danças e movimentos culturais. 

esportistas e religiosos q�e acontecem no âmbito desta municipalidade. 

§ 1 ° Independentemente da modalidade de apoio. torna-se obrigatóna a inserção de logomarcas do 
Governo Municipal em ação ou material relacionado com a execução do objeto conveniado ou apoiado . 

.A.rt 2° O órgão ou entidade da administração pública Municipal somentB poderá apoiar evento cujo tema 
enr3 relação direta e ,mediata com sua finalidade, de forma a potencializar seus programas e 
·,t·v,cades. destinados a gerar benefícios significativos para a sociedade Cajariense. por meio da
• -�'ração sacio cultural e religiosa de todos os munícipes,,. 

,.\:·r 3° Para os efeitos desta Lei. considera-se: 

1 - contrato de patrocínio - instrumento por meio do qual a administração Municipal adquire, mediante 
contraprestação financeira, por inexigibilidade de licitação, cotas de patrocínio do movimento cultural ou 
re!igioso realizado ou organizado por entidade privada com ou sem _finalidade lucrativa. ou pessoa física; 

il - contratante - órgão ou entidade da administração pública Municipal. direta e indireta, que pactua o 
apoio a evento mediante a celebração de contrato de patrocínio; 

Ili - contratado - entidade privada com ou sem fins lucrativos OL; pessoa física, com a qual a 
dütniristracão Municipal celebra contrato de patrocínio; 



!V - apoio financeiro - aporte de recursos financeiros para realização do movim�m religioso,
por mero de contrato de patrocínio: _ '-�J 
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Art 4°. É vedado o apoio Municipal a movimentos culturais e religiosos que: 

seJarn realizados ou organizados por entidades político-partidárias· 

!I - seja permítida a utilização de nomes, símbolos ou ímagens que possam caracterizar promoção
f)PS;:,0al. seja de autoridades ou de servidores públicos.

P• 1 t 5° . Os interessados em apoio Municipal deverão se credenciar Junto a Secretaria Municipal de 
C:.11tura onde preencherão formulário disponibilizado nos termos do Edital a ser lançado por esta 
f'refeitura Municipal. 

§ 1 ºFica preservada a autonomia de cada órgão ou entidade da administração públtca Municipal de fazer 
incluir outros critérios que julgue relevantes para a apreciação do pleito. 

A,1 6º O apoio financeiro Municipal aos movimentos culturais e religiosos se dará exclusivamente por 
contrato de patrocinio, devendo os autos ser instruídos de acordo com as disposições legais aplicáveis 
-=i� caso em especial: 

justificativa do interesse público no fomento às finalidades sociais do evento· 

iegularidade fiscal e habilitação jurídica da contratada no caso de pessoa jurídica: 

• r .sgulandade fiscal da Pessoa Física Contratada;

· pagamentJ em conta bancária após a formalização do contrato;

§ 2° Para efeitos do parágrafo anterior, entende-se por patrocínio exclusivo aquele que custeie a 
totalidade das despesas do evento. 

� 3° O apoio Municipal na forma de patrocínio poderá ser concretizado com valores de até R$ 20.000,00

(vinte mil reais). 

ordenador de despesa, será 



• 

admitido apoio Municipal na forma de patrocínio em valor superior ãOS limites esta IQos no parágrafo
anterior, conforme justificativa a ser apresentada pela Administração Munjfi� -6emJ.ejuízo do 
atendimento do disposto nos incisos do Art. 5° desta Lei. \.aJa.-1 
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Art. 7° . Fica a cargo da Secretaria de Cultura o recebimento da demanda dos eventos e terá atribuição 
especifica de analisar e aprovar previamente o apoio Municipal no apoio aos movimentos culturais e 
religiosos por meio de contrato de patrocínio. 

Art. 8°. O apoio Municipal a eventos, somente deverá ser firmado, após a dev!da instrução processual, 
com a antecedência mínima de 15 dias da data prevista para o inicio de sua realização, salvo 
autorização expressa do ordenador de despesa, devidamente motivada. 

Art. 9°. Todos os instrumentos jurídicos celebrados pela administração pública Municipal, direta e

indireta, com base no disposto nesta Lei, deverão ser remetidos à a Procuradoria geral do Município e da 
Controladoria Geral do Município, antes da publicação do seu resumo na imprensa oficial, para fins de 
registro e, ainda da Comissão Central de Licitação no caso dos Contratos de Patrocínio. 

Art. 10° . As despesas decorrentes deste Lei correrão por conta do orçamento próprio do Municf pio. 

Art. 11 º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAJARI, AOS 04 DIAS DE MAIO DE 2022. 

PREFEITO MUNICIPAL 
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