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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

SECRETARIA GERAL
LEI MUNICIPAL Nº 688 DE 24 DE AGOSTO DE 2018

EMENTA: Institui a “Semana Municipal de Cultura Evangélica e
o Dia Municipal do Evangélico.

A Presidente da Câmara Municipal de Canguaretama, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela lei Orgânica do Município, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída no Âmbito do Município de
Canguaretama/RN, a Semana da Cultura Evangélica, a ser
realizada entre a primeira semana e a última semana do mês de
Março de cada na, ficando também instituído o Dia Municipal do
Evangélico como Domingo subsequente ao encerramento do
evento do referido mês.

Art. 2º - A semana a que se refere esta lei tem por finalidade
divulgar a cultura evangélica, mediante a realização das
diversas atividades e será um evento de congraçamento de
todas as igrejas evangélicas, independente da ordem
denominacional.

Art. 3º - São instituídos, durante a Semana da Cultura
Evangélica, os seguintes dias de homenagens:

I - Aos Músicos Evangélicos;

II – Aos Atores Evangélicos;

III – Aos Escritores Evangélicos;

IV – Aos Movimentos de Jovens Evangélicos;

V – Aos Movimentos de Senhoras Evangélicas;

VI – Aos homens e Mulheres Missionárias que se dedicam à
Difusão dos Princípios Evangélicos;

VII – Aos Grupos de Crianças e Adolescentes Evangélicos.

Art. 4º - A semana de que se trata esta lei será constituída de
atividades, manifestações artísticas e culturais além de
trabalhos evangélicos desenvolvidos pela comunidade
evangélica do Municipal de Canguaretama/RN, podendo ter a
colaboração dos Poderes Legislativo e Executivo.

Parágrafo Único. Entende-se por trabalhos evangélicos e
manifestações artísticas e culturais:

I – Apresentação de corais e músicos com arranjos de hinos de
louvor e adoração;

II – Apresentação de peças de teatro e demais encenações de
temas bíblicas;

III – Gincanas desportivas e intelectuais, visando a integração
de membros da igreja com a comunidade;

IV – Feira do Livro Evangélico;

V - Demais manifestações que não sejam contrárias aos
princípios cristãos evangélicos;

VI – Congregações.

Art. 5º - Fica autorizado o Poder Executivo celebrar convênios
com a entidade Associação Evangélica de Canguaretama/RN –
AEC, para realização e custeio da semana Municipal da Cultura
Evangélica.

Parágrafo Primeiro: Em caso de convênio com entidade ou
igreja evangélica deverá conta específica para tal convênio.

Parágrafo Segundo: Ao fim da Semana Municipal da Cultura
Evangélica, fica fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para
apresentação de um relatório do evento e prestação de contas
do convênio.

Art. 6º - A comemoração ora instituída passa a integrar o
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de
Canguaretama/RN.

Art. 7º - O evento poderá contar com a participação de todas as
instituições evangélicas situadas no Município de
Canguaretama/RN.

Art. 8º - Será formada uma Comissão Organizadora, através da
Associação Evangélica de Canguaretama/RN – AEC, cujos
integrantes serão representantes os pastores ou representantes
das diversas Entidades Evangélicas existentes no Município e a
esta Comissão caberá a elaboração da programação para a
semana.

Parágrafo Único: A comissão organizadora terá sua formação
através de reunião específica e aberta, convocada pela
Associação Evangélica de Canguaretama/RN-AEC.

Art. 9º - As secretarias Municipais de Educação e Cultura, de
Assistência Social, de Saúde do Município e Esportes dentre
outras poderão participar de Comissão Organizadora, e de
todas as atividades voltadas para realização da Semana
Municipal de Cultura Evangélica.

Art. 10º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão à conta de Verba própria consignada no orçamento
vigente.

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrario.

WILINHENE CRISTINA DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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