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LEI N.o 396 de 07 e Marco de 2017

"INSTITUI A SEMANA DA CULTURA GOSPEL NO MUNICIPIO
DE FRUTA DE LEITE" e do outros providencios.

A Camara Municipal de Fruta de Leite/MG, APROVOUEEU,PREFEITODO
MUNICIPIOSANCIONO A SEGUINTELEI:

Art. 1° - Fica institufda a Semana do Cultura Gospel no Municipio de Fruta
de Leite, que tera por objetivo fomentar a difusoo do cultura Gospel, incentivando
todos os modalidades e ac;oes pela cultura Gospel.

Art. 2° - Fica criada a Semana a Cultura Gospel, que tem por finalidade
a promoc;oo do cultura gospel e educac;oo para a paz, buscando promover a paz
em todos os suosdimensoes, individual, coletiva, social e ambiental.

Art. 3° - Fica institufdo, no Calendario Oficial do Municipio, 0 Dia do
Cultura Gospel, que sera comemorado, anualmente, no dia 31 (trinta e um) de
outubro e consistira no realizac;oo de exposic;oes, debates, workshops, palestros,
apresentac;oes musicais e teatrais, e demais atividodes pertinentes 00 evento, que
promovam a difusoo do cultura gospel.

Art. 4° - Para os efeitos desta Lei, ficam reconhecidos como manifestac;oo
cultural a musica gospel e os eventos a ela relacionados, exceto aqueles
promovidos por igrejos, devendo ser apoiada, incentivada e valorizada pelo Poder
Executivo Municipal.

Art. 5° - Para os fins desta Lei, consideram-se eventos gospel: Produc;oes
artfsticos e culturais, vigflios e marchos profeticos, apresentac;oes, shows e
concursos de Musicos, gravac;oo de CDs e DVD's, publicac;oo de livros,exposic;oes
de artes plasticos, Workshops destinados a divulgar projetos e atividades gospel;
Palestros e Seminarios, exceto aqueles eventos promovidos por igrejos.

Art. 6° - Fica institufdo 0 Calendario Municipal do Cultura Gospel, a ser
comemorado, anualmente, nos seguintes datos:

OUTUBRO DEZEMBRO
2° domingo de

4° Semana- Dezembro - Dia
Semana da da Biblia
Cultura Gospel

31 - Dia da
Cultura Gospel
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t~ 1(3,~/~I~



PREFEITURA MUNICI AL DE FRUTA DE LEITE
CEP 39558-000 - Estado de Minas Gerais

CNPJ: 01.612.483/0001-48
Avenida Montes Claros, 900 - Centro - (38) 3841-9101/9102/9104

www.frutadeleite.mg.goy.br·prefeitura@frutadeleite.mg.goy.br

Art. 7° - As comemorac;:oes de que tratam 0 artigo anterior possam a
integrar 0 Calend6rio Oficial de Datos e Eventos Culturais do Municipio de Fruta de
Leite.

Art. 8° - 0 dia Municipal da Cultura Gospel, destina-se ao
congrac;:amento dos igrejos cristos, independentemente da ordem que se filiam no
credo protestante, ou seja, tradicional, pentecostal, neopentecostal e outros.

Art. 9° - Fica Declarado 0 culto evangelico em sua diversidade
denominacional tradicional, pentecostal, neopentecostal, entre outros bem como
sua musica, e liturgia como patrimonio cultural imaterial do Municipio de Fruta de
Leite.

Art. 10° - 0 Poder Executivo, se necessarlO, editar6 normos
complementares a fiel execuc;:oo desta Lei, devendo ser observado 0 disposto nos
artigos 4° e Y desta Lei.

Art.ll ° - EstaLei entra em vigor na data de sua publicac;:oo.

Fruta de Leite - MG, 07 de Marc;:ode 2017.

Marclen; -\\\l.\ a Rocha
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