
LEr No. 99?1200/5-

rnstituiÍncentivosaoDesenvolvimento
Artísfico-CulturalnoltlunicípiodeÁreia
Branca, e dd outras Providências

ACâmorolÂunicipatoProvoueeu,PrefeitodoÂÂunicípiodeAreia
Bronco, sonciono e promulgo o seguinte lei:

Art. 10. Fico concedido obotimento do Imposto Sobre Serviços -

ISS - à empreso com estabelecimento situodo no Município de Areia Bronco que

apoior finonceiromente projetos culturois aprovodos pelo Conselho Municipol de

Culfuro (CMC).

§1o. O incenfivo de que trafa o cdput deste arfigo Íimita-se ao

mcíximo de 2% (dois por cento) do valor do ISS a recolher, em cada período ou

períodos sucessivos, não podendo exceder a 80% (oitenta por cenfo) do valor

total do projefo a ser incenfivado.

§2". Para poder utilizar os benefícios desta Lei, o beneficidrio
devení contribuir com recursos próprios em parcela equivalente a, no mínimo,

2O% (vinte por cento) do valor fofal da sua participação no projeto, através de

numerário, cheque ou o equivalente em mercadorias.

§3". O abafimento da parcela do imposto o recolher feró início ap<ís

o pagamento, pela empresa incentivada, dos recursos empregados no proiefo
cultural.

§4o. O Poder Executivo fixaró, anualmenfe, o montante de recurso§

disponíveis Para o incentivo de que trata este artigo.

Art. 20. Os benefícios destq Lei visqm olconçor7
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objetivos:
I - promover o incentivo à pesquiso, oo estudo, à ediçõo de obrss e

à produção dos otividodes artístico-culturais nos seguinfes órEs5:

o) ortes cênicos, plósticas e gráficos:

b) cinemo e vídeo:

c) fofografio;
d) literstura;
e) músico;

f) ortesanqto, folclore e trodições populores;

g) museus;

h) centros culturois;
i) bibliotecos e orquivos;

II - promover o oguisiçõo, monutenção, conservoção, restauroçõo,
produção e construção de bens móveis e imóveis de relevonte
interesse qrtístico, histórico e culturol;
III - promover companhos de conscientizaçdo, difusõo,
preservoçõo e utilizoçõo de bens culturois;
IV - instituir prêmios em diversos cotegorios

Art. 30. O pedido de concessão do incentivo fiscol será
apresentodo à Secretorio de iÂunicipol do Tributoçõo pelo empreso financiqdora
do projeto.

§1o. O pedido ser<í deferido desde que o contribuinte se encontre
em situação regular perante o Fisco tllunicipal.

§2o. Fica vedada a utilização do incentivo fiscal para atender a
financiamenfo de projefos dos quais sejam beneficiórios a própria emprêsa
incentivada, suas coligados ou controladas, sócios ou titulares.

Art. 40. A empreso gue se oproveitor individuolmente dos
benefícios desto Lei, medionte frouda ou dolo, estaró, sujeito o ,qrulto
correspondente o duos vezes o volor do obotimento gue tenho
independente de outros penolidodes previstos em Lei.
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Art. 5o. O evento decorrente do projeto culturol incentivodo, no

forma daLei, deveró, ser reolizodo obrigotoriomente no territtírio do lúunicípio
de Areia Bronco/RN.

Art. 6o. Os projetos incentivodos deverõo utilizor, totol ou

porcialmenle, recursos humonos e moteriois , técnicos e noturois disponíveis no

Íúunicípio de Areia Bronco/RN.

Árt. 7o. Em todos os moteriois de divulgoção de projetos
finonciodos nos termos desto Lei, deverd constor, obrigotoriqmente, o cpoio

institucionol do Prefeituro do Município de Areio Brqnco e do Órgdo da

odministração público respons«ível pelos oçôes culturqis goyernsmentois
juntomente com o expressõo .LEf DE INCENTIVO AO DESENVOLVIÀÂENTO

NRTTSTTCO.CULTURAL'.

Art. 8o. As entidodes de closse representotivos dos diversos
seguimenfos de culturo deverão ter ocesso o todo s documentação referenle
oos projetos culturois beneficiodos por esta Lei.

Árt. 90. O Poder Executivo regulomentoró esto lei no prszo de 60
(sessento) dios, contsdos o portir de suo publicoçôo.

Art. 10. Ests lei entra
revogodos os disposições em contrório

de suo publicação,
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