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Dispõe sobre o incentivo à cu ltura e ao conhecimento da história do Município 
de Urânia. do Brasil e do Mundo através de gincanas, festiva is ou outros 
even tos e dá outras prov idências. 

Mar·cio Ar·jol Doming ues, Prefe ito do Município de Urânia, no uso de suas 
atribuições lega is. fa i' saber que a Câmara Municipa l aprovou e e le sanciona e promulga a seguinte 
Lei: 

Ar·t. I " - Fica autorizado o Poder Executi vo, por meio de suas secretarias, a criar e 
promover gincanas cultu ra is. l'esti' ai::. ou qualquer tipo de evento destinado a estimular o conhecimento da 
história do Município de Urânia. do 13rasil c do Mundo. 

Art. 2" - Toda a ginca na. festiva l ou evento criado nos te rmos dessa Lei serão de 
caráter exclusivamente cultural, recreativo c gratuito. tendo os segu intes objetivos: 

I - Promo\'cr a integração c a :;ocia liaçào da comunidade urâniense. através de atividades cu ltura is para o 
fo1ta lec imenro ele 'ai ores que fizeram c faz a c idade um lugar bom de se viver. 

11 - Promover a inter-re lação da conwniclade urâniense. 

111 -Sensibil izar as lideranças da comunidade para a importância do conhecimento da história do Município de 
Urân ia, do Brasil e do Mundo. 

IV- Incenti var a divul gação da história do muni cípio de Urân ia. 

Ar·t. 3" - A parti cipação neste evento será sempre voluntária e tota lmente gratuita, 
não sendo necessana a aqu i içào de qualquer produto. bem .. di reito ou serviço. nem está condicionada ao 
pagamento de qualquer quantia e/ou ' a lor. pelos participantes, seja qual for sua natureza. 

A r·t . ..J" - Fica do Poder Executi vo autorizado a firmar parcerias de ordem 
finance ira com pessoas jurídicas de di reito pri\aclo que se interessa rem a apoiar as gincanas, festivais ou qualquer 
tipo de e\ ento di sciplinado por esta l .e i. 

Art. 5"- Fica o Poder Exec utivo autorizado a uti lizar bens móveis e imóve is para 
dar apoio à real ização dessa::. gincana::.. lesti\ ais ou qualquer tipo de evento disciplinado por esta Lei. 

Art. 6 - l::sta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Urània SP. 06 de IH.)\ cmbro de 2.0 18. 

Mareio /\1_ o i Domingucs 
Prefeito Municipal 

Registrada e publ icada na fórma ela Lei 
Data supra. 
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