
Portaria n° 257 do Mine,
de 29 de setembro de 1994

o MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA, no uso de suas
atribuições, e em vista do disposto na Lei nO 6.426, de 30 de junho de
1977, na Lei nO 8.313, de 23 de dezembro de 1991 e no Decreto nO 836,
de 9 de junho de 1993, resolve:

Art. 1" Fixa os números e os valores dos prêmios do XIV Salão
Nacional de Artes Plásticas, a ser realizado pela Fundação Nacional
de Arte - FUNARTE, no período de 27 de outubro a 02 de .dezembro
de 1994, na seguinte forma:

I - um prêmio de viagem ao exterior, no valor de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais);

II - um prêmio de viagem pelo pais, no valor de R$ 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais);

m - vinte prêmios de aquisição, no valor individual de R$
500,00 (quinhentos reais);

IV - até o máximo de dez menções especiais a serem concedidas
a critério da Comissão de Seleção e Premiação.

Art. 2" As despesas decorrentes da premiação de que trata o ar
tigo anterior serão custeadas pelo Fundo Nacional de Cultura - FNC.

.Art. 3" O prêmio oferecido pela Organização das Nações Uni
das para Educação, Ciência e Cultura - PREMIO UNESCO - será con
cedido a um artista jovem que se destacar pela sua obra.

Art..4" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LuIz Roberto do Nasejml!lllo e Silva
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