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LEI ORDINÁRIA Nº 1.922, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 14 de Dezembro de 2018; 129ª da
República.

            ________________________

                           Prefeito

Autoriza a concessão de Bolsa de Iniciação Artística aos artistas
em processo de formação na Fundação Parnamirim de Cultura e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma que
estabelece a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica instituído o Programa Municipal Bolsa de Iniciação Artística
aos artistas em processo de formação na Fundação Parnamirim de Cultura
nas diversas áreas de atuação, selecionados pelo coletivo de instrutores e
coordenações das atividades de formação, e aprovados pelo Conselho
Diretor da Fundação Parnamirim de Cultura – FUNPAC.

Parágrafo único. São consideradas áreas de atuação artística, para
efeitos desta Lei, as diversas manifestações, socialmente
reconhecidas ou definidas em regulamento, no campo das artes
literárias, musicais, cênicas, visuais e audiovisuais, em suas
variedades eruditas e populares.

Art. 2º - A Bolsa de Iniciação Artística é uma ajuda de custo, que tem por
finalidade estimular os artistas e contribuir para sua permanência nas
atividades de formação da Fundação Parnamirim de Cultura.

Art. 3º - Poderão beneficiar-se do Programa Municipal Bolsa Iniciação
Artística os artistas que participam das experiências de formação da
Fundação Parnamirim de Cultura que comprovem:

I – ter idade mínima de 14 (quatorze) anos no ato da solicitação do Auxílio;

II – que frequentam regularmente as experiências de formação da Fundação
Parnamirim de Cultura, nos últimos 2 (dois) anos;

III – que residem no município de Parnamirim há no mínimo 3 (três) anos;

IV – que estudam na rede pública de ensino;

V - não serem beneficiários de nenhuma outra iniciativa governamental que
envolva a concessão de benefício financeiro associado à formação e à
produção artística, cultural ou esportiva;

VI – que sejam indicados pelo coletivo de instrutores e coordenações de
artes da Fundação Parnamirim de Cultura.

Art. 4º - As inscrições para a obtenção da Bolsa de Iniciação Artística
ocorrerão anualmente, mediante publicação em edital, conforme prazos,
critérios e procedimentos a serem definidos em regulamento.

§ 1º A seleção dos artistas a serem agraciados com a Bolsa de Iniciação
Artística ficará a cargo de uma comissão de seleção cuja composição será
definida em edital.

§ 2º A comissão de seleção de que trata o § 1º será constituída pelo coletivo
de instrutores da Fundação Parnamirim de Cultura, da área específica para
qual está se destinando a bolsa.

Art. 5º - O valor da Bolsa de Iniciação Artística será definido por Decreto
do Prefeito Municipal.

Art. 6º - A concessão da Bolsa de Iniciação Artística será precedida de
Termo de Compromisso firmado entre o aluno beneficiário e seu
responsável legal com a Fundação Parnamirim de Cultura – FUNPAC.

Art. 7º - A Bolsa de Iniciação Artística será concedida ao artista
beneficiário(a) ou seu responsável legal, por meio de crédito bancário em
conta específica, configurando doze parcelas mensais.

Art. 8º - Será excluído do Programa Municipal Bolsa Iniciação Artística o
artista que:

I – interromper a participação nas experiências de formação da Fundação
Parnamirim de Cultura;

II – não cumprir a frequência igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por
cento) conforme atestado pelas coordenação de sua respectiva área, da
Fundação Parnamirim de Cultura – FUNPAC;

III – incorrer em fraude, simulação, falsidade, falsificação ou desvio de
finalidade.

Parágrafo Único – O aluno que incorrer em qualquer das
situações descritas nos incisos I, II e III deste artigo, além da
exclusão do Programa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis,
devolverá as importâncias indevidamente recebidas.

Art. 9º - A Bolsa de Iniciação Artística tem durabilidade de um ano,
podendo ser prorrogada por mais um ano, mediante procedimento de
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renovação anual, o qual deve ser apresentado:

I – comprovante de matrícula na rede pública de ensino;

II – comprovante de estar participando de alguma das experiências de
formação da Fundação Parnamirim de Cultura em dança, música, teatro ou
cinema;

III – aprovação do coletivo de instrutores e do Conselho Diretor da
Fundação Parnamirim de Cultura – FUNPAC.

Art. 10 - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 14 de Dezembro de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito de Parnamirim

 
 


