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Presidente
Estabelece a aplicação do percentual mínimo de 40% (quarenta 
por cento) à participação de artistas nas festividades realizadas 
com recursos do Município de Nazaré da Mata -  PE e dá outras 
providências.

 ̂ O Vereador LU IZ  FLÁVIO RO D RIG U ES DIAS, no uso de 
suas atribuições legais, propõe à apreciação do Plenário o seguinte Proieto 
de Lei:

Â rtJ P  - Fica determinado que nos eventos, festas, atividades folclóricas 
culturais, cívicas, religiosas, peças publicitárias, disponibilização de serviços 
públicos, empreendimentos e campanhas orientativas, divulgação de eventos., 
programas, atividades culturais e todas as comemorações do calendário oficial 
da administração pública, que for utilizado o dinheiro Público do Município de 
Nazaré da Mata, seja obrigatoriamente destinado, no mínimo, 40% (quarenta 
por cento) do valor total do custo de cada festividade e evento' com os 
Artistas residentes no município de Nazaré da Mata.

Art_2^ - Para efeito desta Lei , entende-se por artistas todo aquele que 
desempenha funções vinculadas á musica, instrumentais, artes cênicas, 
dramaturgia, dança, poesia e artes plásticas.

Parágrafo único -  O caput deste artigo abrange as bandas, grupos
musicais, conjuntos musicais, orquestras, grupos de mamulengos, fandangos,
ca\alo marinho, Ciranda, Maracatu, e outros, sendo obrigatório ser, no mínimo.
50% (cmquenta por cento) dos componentes residentes no município de Nazaré 
da Mata.

■kf.lt- 3; - Cabe a Diretoria de Cultura do município realizar cadastro 
anual com os artistas e músicos citados no artigo 2o desta lei. através da 
divulgação do período de cadastro, com no mínimo 15 (quinze) dias de 
antecedência, nas emissoras de rádios, jornais, blogs e demais formas de mídia.

Parágrafo único -  Compete ainda a Diretoria de Cultura do Município 
manter banco de dados atualizado para seleção dos artistas que se enquadrem 
dentro das finalidades desta Lei.
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A rt, 4° - Cabe a Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, através da 

secretaria de Turismo, promover a programação que atenda a porcentagem e a 
alternância dos artistas locais músicos, bem ainda de promover a divulgação da 
apresentação dos artistas e bandas locais na programação oficial das 
festividades.

Art. 5C - O pagamento e quitação dos contratos e cachês pela 
participação nos eventos artísticos, festivos e culturais realizados pela Prefeitura 
Municipal, de que trata o artigo 2o desta Lei, processar-se-á com a seguinte 
ordem e prioridade:

I -  Atrações e artistas Locais
II -  Atrações e Artistas estaduais
III -  Atrações e Artista Nacionais e internacionais
P a rá g ra fo  único - As atrações e artistas estaduais, nacionais e 

internacionais só terão seus créditos quitados pela administração municipal, após
o total pagamento dos valores devidos aos artistas e atrações locais

A rt. 6° - O Descumprimento da contratação dos artistas locais prevista 
nesta Lei, implica a obrigatoriedade da devolução integral dos recursos públicos 
despendidos na realização do evento pela autoridade ou agente público 
contratante.

A r t 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 8° - Revogam-se todas as disposições em contrário e, especialmente, 
a Lei Municipal n° 167/2009, data de 16/06/2009.

JU S T IF IC A T IV A

A iniciativa que ora proponho tem o intuito de oferecer mecanismo 
que garanta espaço para a diversidade da produção musical e artística do nosso 
município e, mais especificamente, para os artista locais, que tanta dificuldade 
encontra para expor seu trabalho.

Os músicos e artistas locais ainda não consagrados, encontram pouco 
ou nenhum espaço na mídia — cuja programação se apóia em interesses mais 
comerciais que artísticos ou culturais — e, por conseqüência, tem visibilidade 
restrita.

De sorte, não é favor do poder público municipal em promover nossa 
identidade e diversificação cultural e artística, eis que o Poder Público tem por 
competência e dever institucional de fomentar nossa cultura e nossos
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verdadeiros artistas, que encontram-se no anonimato e sem a proteção do ente 
governamental, bem ainda, de valorizar nossos artistas priorizando o pagamento 
e cachês poi sua participação, ao invés de deixá-los legado á ultimo plano,

A proposta apresentada busca corrigir essa distorção e ampliar o valor 
social do financiamento público na cultura local, criando, para aqueles que dele 
se beneficiaram, a contrapartida da contratação obrigatória dos que se encontram 
apartados da mesma oportunidade.

Não há duvida de que a música e os ritmos, independentemente de 
estilos, origens e influências, é a manifestação artística mais presente na vida 
cotidiana da sociedade brasileira. É preciso, portanto, que o Poder Público 
garanta a preservação da multiplicidade de manifestações musicais existentes no 
nosso município.

A iniciativa vem formalizar a oportunidade aos nossos artistas e 
músicos locais, dando-lhes uma segurança através da Lei Municipal deles 
participarem das Tradicionais Festas do Município de Nazaré da Mata -  PE, 
sempre usando o critério de alternância com os artistas músicos do Município.

Certo do apoio dos Nobres Pares.

Câmara Municipal de Nazaré d a  Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco

Câmara Municipal de Nazaré da Mata-PE, em 06 de agosto de 2017.

L U IZ  FLÁ V IO  R O D RIG U ES DIAS
- V EREA D O R -
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LEI MUNICIPAL N° 367/2017
Estabelece a aplicação do percentual mínimo de 40% (quarenta 
por cento» a participação de artistas nas festividades realizadas 
cofn recursos do Município de Nazaré da Mata -  PE e dá outras
providencias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA : APROVA

A rt V  - Fica determinado que nos eventos, festas, atividades folclóricas, 
culturais, cívicas, religiosas, peças publicitárias, disponibilização de serviços 
públicos, empreendimentos e campanhas orientativas, divulgação de eventos, 
programas, atividades culturais e todas as comemorações do calendário oficial 
da administração pública, que for utilizado o dinheiro Público do Municipio de 
Nazaré da Mata, seja obrigatoriamente destinado, no mínimo, 40% (quarenta 
por cento) do valor total do custo de cada festividade e evento com os 
Artistas residentes no município de Nazaré da Mata.

Art. 2° - Para efeito desta Lei , entende-se por artistas todo aquele que 
desempenha funções vinculadas à musica, instrumentais, artes cênicas, 
dramaturgia, dança, poesia e artes plásticas.

Pülláfirafo único -  O caput deste artigo abrange as bandas, grupos 
musicais, conjuntos musicais, orquestras, grupos de mamulengos, fandangos, 
cavalo marinho, Ciranda, Maracatu, e outros, sendo obrigatório ser, no mínimo, 
50% (cinqüenta por cento) dos componentes residentes no município de Nazaré 
da Mata.

Art._3^ - Cabe a Diretoria de Cultura do município realizar cadastro 
anual com os artistas e músicos citados no artigo 2o desta lei, através da 
divulgação do período de cadastro, com no mínimo 15 (quinze) dias de 
antecedência, nas emissoras de rádios, jornais, blogs e demais formas de mídia.

Parágrafo único -  Compete ainda a Diretoria de Cultura do Município 
manter banco de dados atualizado para seleção dos artistas que se enquadrem 
dentro das finalidades desta Lei.

Art. 4° - Cabe a Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, através da 
secretaria de Turismo, promover a programação que atenda a porcentagem e a
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alternância^dos artistas locais músicos, bem ainda de promover a divulgação da
apresentaçao dos artistas e bandas locais na programação oficial das 
festividades.

á lk _ J !  - O pagamento e quitação dos contratos e cachês pela 
participação nos eventos artísticos, festivos e culturais realizados pela Prefeitura 
iv unicípal, de que trata o artigo 2o desta Lei, processar-se-á com a seguinte 
ordem e prioridade:

I -  Atrações e artistas Locais;

II — Atrações e Artistas estaduais;

III -  Atrações e Artista Nacionais e internacionais.

^ â f i l iÊ L ^ á lk o  - As atrações e artistas estaduais, nacionais e 
internacionais só terão seus créditos quitados pela administração municipal, após
o totai pagamento dos valores devidos aos artistas e atrações locais

Art_6! - O Descumprimento da contratação dos artistas locais prevista
nesta Lei, implica a obrigatoriedade da devolução integral dos recursos públicos
despendidos na realização do evento pela autoridade ou agente público 
contratante.

A rtJT  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

A ikJL  - Revogam-se todas as disposições em contrário e, especialmente 
a Lei Municipal n° 167/2009, data de 16/06/2009.

Salas das Sessões da Câmara M unicipal de N azaré da 
Mata/PE, em 12 de setembro de 2017.
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