
Estado do Bahia

Prefeirura Municipal de São Francisco
do Conde

JCÉ.DO EM
2í ,Qín*,

LEI MUNICIPAL NS 630/202I

De í9 de Maio de 2021

* Dispõe sobre a concessão de apoio financeiro ao setor cultural e adÍstico,

no momento de crise sanitária e econômica, deconente da pandemia do

novo Coronavírus, e dá outns providências. .

O PREFEITO DO UUNrcíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, EStAdO dA BAhiA, NO

uso de suas atribuiçôes legais que lhe são conferidas pelo inciso vl, do art. 7s, da Lei

orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faço saber que a câmara Municipal

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

I Fica o Poder Exeortivo Municipal autorizado a conceder apoio

financeiro ao setor culfural e artístico, no momento de crise sanitária e econômica,

decorrente da pandemia do novo Coronavírus, nos termos dos Decretos Municipal

257L /2020 e ?574/2020, o qual dedara situação de emergência em saúde pública e decreta

Estado de Calamidade pública no munidpio de São Francisco do Conde e institui medidas

de mÍrentamento a pandemia, que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:

I. seja maior de dezoito anos de idade;

tr. não teaha emprego formal ou com registro em Carteira de Trabalho e Previd&tcia

Social;

Itr. não seja titular dé benefício previdencirário ou assistencial, beneficiário do seguro.

desemprego ou de programa de transferência de renda municipal;

IV. que há dois anos anteriores à pandemia,

artística/cultural;

V. que exerça atividade na condição de:

tenha exercido alguma atividade
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a) Artistas;

b) Músicos;

c) ArtesOes e

d) e produtores ardsticos.

f O au*iti" Emergerrcial Temporário de que trata o art. l" desta tei

será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) durante 02 (dois) meses, a partir da

publicação desta t€i, potlendo ser prorrogado pela Adminiskaçao Municipal, respeitando

-+e o limite da disponibilidade financeira/orçamentaria, sob o intuito de garantir proteção

social básica e rerrda, enquanto perdurar a situação de emergência pública em saúde.

I os aitérios de enquadramento do programa previsto na presente Lei

serão avaliados pela Secretaria Municipal de Cultura iuntamerte com o Conselho

Municipal de Cultura e Comissão Representativa de cada segmento, ficando limitado a

uma única adesão ao programa.

I Terão direito ao auxflio as pesso:ui domiciliadas no Munidpio de São

Francisco do Conde no mínimo 03 (três) anos.

I Compete aos titulares das pastas relacionadas no Art. 2", assegurar a

veracidade e confonrridade dos cadastros mr:nicipais utilizados para efeito de concessão do

au:úio, sob pena de responsabiüdade.

I O pagamento do aurúio poderá ser realizado por meio de instituição

financeira, através de instrummtos administrativos, operacionais e tecnológicos ou

plataformas digitais.

I As despesas decorrentes da presente Lei correrão Por conta da verba

própria do orçamerto vigente.

I Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às modificações

necessárias no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária de 202L, induindo a aberh.ua de

créditos adicionais, rerrranejameÍrtos, transPosições e

vigente e os limites das dotações globais.
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I Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta Lei, no que

couber

I Esta Lei eÍrtra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em conkário.

São Francisco do Conde-BA, 19 de maio de 2021.
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