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LEI N° 2500/2017, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

Estabelece a obrigatoriedade de contratação 
de cantores, instrumentistas, bandas ou 
conjuntos musicais locais na abertura dos 
shows ou eventos musicais financiados por 
recursos públicos, e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso 
de suas atribuições legais, 
 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - É obrigatória, nos casos em que haja contratação de artistas por meio de 
inexigibilidade de licitação, a opção por cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos 
musicais locais para a abertura dos shows e apresentações musicais de qualquer gênero, 
financiados por recursos públicos. 
 
§1.º Para fins do disposto nesta lei são considerados artistas locais aqueles que residem 
ou que são naturais do Município de Parelhas/RN. 
 
§2.º A obrigação consignada no caput ficará plenamente atendida quando a contratação 
de cantores instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais nativos forem responsáveis 
por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos contratos administrativos relacionados a 
shows e apresentações musicais de qualquer gênero. 
 
§3.º No intuito de se cumprir o estabelecido no § 2º deste artigo, e somente quando não 
acudam artistas locais interessados em realizar determinado evento, equiparam-se a 
artistas locais aqueles que residam ou sejam naturais de cidades das Microrregiões do 
Seridó Oriental ou Ocidental 
 
Art. 2° - Não haverá critérios de diferenciação, por parte do Poder Executivo, na definição 
do cachê pago aos artistas definidos nos §1º e 3º do art. 1º e àqueles que não se 
encaixem em tais definições. 
 
§1.º Se, para a contratação de artistas não definidos nos §1º e 3º do art. 1º, for exigida 
uma contraprestação prévia, esse mesmo critério deverá ser seguidos para os artistas 
locais ou equiparados. 
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§2.º - Excluem-se da obrigatoriedade imposta no artigo 1º desta lei, as contratações de 
artistas que sejam realizadas com a utilização de recursos oriundos integralmente da 
iniciativa privada. 
 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias de sua publicação. 
 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas, 27 de dezembro de 2017. 

 
ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 
 


