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"INSTITUI A COMENDA

HENRIQUE SANTEIRO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei;

Art 1° - Fica instituída a Comenda Henrique Santeiro, destinada a pessoas
físicas que tenham prestado ou prestem relevantes serviços em prol da cultura popular
da cidade.

Art 2°~ A proposta de concessão da Comenda Henrique Santeiro será de
iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, devendo ser acompanhada de
justificativa e documentos comprobatórios do mérito do possível agraciado.

Parágrafo único. A análise do mérito a que se refere o caput do artigo
deverá ser realizada com base nos requisitos mínimos que o possível agraciado
deve preencher, os quais são:

I - distinguir-se por sua atuação no âmbito da cultura popular e
tradicional;

II - ser autor de trabalho de notório mérito no âmbito da cultura popular
e tradicional.

Art. 3°- A Secretaria de Cultura deverá criar uma comissão especial para
analisar a proposta e emitir parecer, submetendo-o a votação no Plenário.

Parágrafo único. Em caso de aprovação, o Poder Executivo Municipal
expedirá portaria conferindo Comenda ao agraciado, devendo publicá-la no
Diário Oficial do Município.

Art. 4° - A entrega da medalha será feita pelo Poder Executivo
Municipal, em evento aberto ao público, a ser realizado, preferencialmente,
durante o período alusivo ás comemorações da "Rota Cultural Raízes do
Brejo", após divulgação no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal.



Art 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Belém, 07 de outubro de 2019.
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