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LEI MUNICIPAL N° 598/2017.

"Instituí a Semana da Cultura
Evangélica no Município de
Santa Cruz Cabrália e dá outras
providências correlatas. "

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições, amparado pelo art. 38, da Lei Orgânica do
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:

Art. 1°. Fica instituído, no âmbito do município de Santa Cruz Cabrália -
Bahia, a Semana Municipal da Cultura Cristã/Evangélica a ser comemorada
anualmente na segunda semanado mês de setembro.

Art. 2°.A comemoraçãoora instituída passaa integraro CalendárioOficial
de Eventosdo Município.

Art. 3°. A Semana da Cultura Cristã/Evangélicadestina-se à divulgaçãoe
afirmação da cultura protestante religiosa, cabendo manifestações artística,
cultural e social, com a finalidade de divulgar, potencializar e homenagear os
princípios cristãos, realizando atividades de integração entre as instituições
religiosascom participaçãoe interaçãoda comunidade.

Art. 4°. A semana da Cultura Cristã/Evangélica deverá ser administrada
pelo OMESCC- Ordemde MinistrosEvangélicosde SantaCruz Cabrália.

Art. 6°.A semanada CulturaCristã/Evangélicadeverá ter o apoio logístico
de todas secretariasmunicipal.

Art. 7°. Entende-se por trabalhos Cristã/Evangélica as seguintes
manifestaçõesartísticas e culturais:

a) apresentaçõesmusicaís:
b) apresentação de peças de teatro e demais encenações de temas

bíblicos;
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c) gincanas desportivas e intelectuais visando à integração da população;
d) feira de literatura evangélica;
e) exposição, simpósios, palestras, seminários, cruzadas evangelísticas e
outros acontecimentos semelhantes.
f) demais manifestações que não contraponham com os princípios cristãos
evangélicos.

Art. 8°, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9°, Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz Cabrália, 20 de Dezembro de 2017.

~Carlos de Jesus Vieira
Prefeito Municipal
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