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LEI N.0850′ 2017,de 23 de」 unho de 2017.

EMttNttA:“Cna a semana da Cultura ttvang61ica― SCE
do Munlcipio de Verlentes― PE e da outras provldenclas."

O PREFEITO DO MUNICIP10 DE VERTENTES, Estado de

Pernambuco,no uso de suas atnbu19oes legals,FA90 SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL

DE VEREADORES APROVOU E EU SANC10NO,PARCIALMENTE,A SEGUINTE LEI:

CAPI丁∪LOI

DISPOSloOES GERAIS

Art. 10 - Fica institu[da no ambito do Municipio de Vertentes, a Semana

da Cultura Evang6lica, a ser realizada na primeira semana do mds de Setembro de cada ano,

ficando tambem instituido o Dia Municipal do Evang6lico como o 0ltimo domingo ou s6bado do

referido mOs, consequentemente constante da referida semana.

Art. 20 - A semana a que se refere esta lei tem por finalidade divulgar a

cultura evang6lica, mediante a realizaElo das diversas atividades e ser6 um evento de

congraqamento de todas as igrejas evangelicas, independente da ordem.

Art. 30 - S5o instituidos, durante a Semana da Cultura Evangelica, os

seguintes dias de homenagem:

I aos m0sicos evang6licos;

ll - aos atores;

lll- aos escritores;

lV - aos movimentos de jovens;

V - aos movimentos de senhoras evangdlicas;

Vl - aos homens e mulheres mission6rias que se

dos principios cristSos evang6licos.
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culturais:

e adoraEao;

biblicos;

Art, 4o - A semana de que trata esta lei ser6 constituida por atividades,

manifestag6es artlsticas e culturais alem de trabalhos evangelisticos desenvolvidos pela

comunidade evang6lica do Municipio de Vertentes, podendo ter a colaborag6o dos Poderes

Legislativo e Executivo.

Entende-se por trabalhos evangelisticos e manifestagoes artlsticas e

| - apresentagao de corais e mrisicos com arranjos de hinos de louvor

ll - apresentag6o de pegas de teatro e demais encenag6es de temas

lll - gincanas desportivas e intelectuais, visando a integragdo de

membros da igreja com a comunidade;

lV - feira do livro evangelico;

V - demais manifestagOes que n6o sejam contr6rias aos principios

cristSos evang6licos.

Art. 50 - Para a realizag6o dos eventos constantes no Art.X dessa Leio

Poder Executivo poder6 celebrar conv6nios com igrejas e entidades evan96licas no Municipio de

Vertentes.

Art, 60 - A comemoragSo ora institulda passa a integrar o calend5rio

oficial de datas e eventos do municipio de Vertentes,

Art. 70 - O evento poder6 contar com a participaqSo de todas as

instituigOes evan96licas situadas no Munlclpio de Vertentes-PE.

Art, B0- Ser6 uma comissdo organizadora, cujos integrantes serSo

representantes os pastores ou representantes das diversas Entidades Evan96licas existentes no

municipio e a esta ComissSo caberS a elaboragEo da programagSo para semana.

Art. 90 - As Secretarias Municipais de EducagSo, Assist0ncia Social de

Safde do Municipio e FundagOes Municipais de Cultura e Esporte poderio participar

Comissio Organizadora, e de todas as atividades voltadas para realizagdo da Semana

de Cultura Evang6lica.
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lei, caso seja necess6rio,

Art. 100 - Fica o poder Executivo autorizado e regulamentar a presente

Art. 110 - (Vetado).

23 de junho de 2017 ,
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publicagd
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