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LEI N.º 1696/2021

"INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE
CULTURA DE ANTÔNIO CARLOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições
legais, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 
Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Antônio Carlos, o Conselho

Municipal de Cultura, vinculado administrativamente a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
 

Art. 2º. O Conselho Municipal de Cultura é um órgão de cooperação governamental
que, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, institucionaliza a relação entre a
Administração Pública Municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura.
 

Parágrafo único O Conselho Municipal de Cultura é órgão colegiado formulador e
fiscalizador da política cultural do Município de Antônio Carlos.
 

Art. 3º. O funcionamento do Conselho Municipal de Cultura, bem como a
composição e eleição de sua mesa diretora, será definido em Regimento Interno.
 

Art. 4º. São atribuições e competências do Conselho Municipal de Cultura:
 

Organizar e dirigir seus serviços administrativos;I.
Propor, acompanhar, avaliar e fiscalizar ações de políticas públicas para oII.
desenvolvimento da cultura a partir de iniciativas governamentais próprias ou em parceria
com agentes privados, sempre na preservação do interesse público;
Auxiliar, colaborar e sugerir medidas para a integração e articulação das ações afirmativasIII.
entre organismos ou setores culturais públicos e privados (entidades de caráter cultural
beneficente ou sem fins lucrativos, ONGs, movimentos populares e afins);
Propor políticas públicas de geração, captação e alocação de recursos para o setorIV.
cultural;
Fiscalizar a execução financeira dos projetos culturais;V.
Buscar articulação com outros Conselhos Municipais e entidades afins, objetivandoVI.
intercâmbios, acúmulo de experiências e ações afirmativas conjuntas quando possível;
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Contribuir e sugerir diretrizes para as políticas públicas culturais a serem implementadas eVII.
desenvolvidas pela Administração Pública Municipal;
Avaliar e definir os projetos que receberão aporte de recursos do Fundo Municipal deVIII.
Cultura;
Auxiliar na elaboração, promoção, convocação, organização e coordenação que se faráIX.
anualmente nos Fóruns de Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, de acordo com as áreas cadastradas no Cadastro Municipal de Informações e
Indicadores Culturais;
Auxiliar na elaboração e promoção que se dará bienalmente para Conferência MunicipalX.
de Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e auxiliar na elaboração do
Regimento Interno da Conferência Municipal de Cultura;
Colaborar com o Conselho Estadual e Nacional de Política Cultural, como órgão consultivoXI.
e de assessoramento, sempre que solicitado ou apresentando sugestões;
Fiscalizar a execução dos projetos financiados pelo Fundo Municipal de Cultura e osXII.
projetos objeto de convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e
Governo Estadual e/ou Federal em que a comunidade for contemplada;

Elaborar e aprovar seu Regimento Interno no prazo de 90 (noventa) dias após aI.
publicação desta Lei, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo;
Debater as propostas de reformulação dos marcos legais da gestão cultural, paraII.
submeter posteriormente aos órgãos municipais competentes;
Fomentar, propor, apoiar, acompanhar e fiscalizar a criação e o funcionamento deIII.
espaços culturais de iniciativa de associações de moradores, empresas industriais e
comerciais privadas e/ou grupos organizados, estimulando à busca de parceria com a
Administração Pública Municipal;
Cooperar na defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico,IV.
arqueológico, natural e imaterial do município de Antônio Carlos;
Emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza cultural que lhe sejam submetidosV.
pela Administração Pública Municipal e órgãos competentes da administração indireta na
área cultural do município de Antônio Carlos;
Fomentar, opinar sobre convênios e incentivá-los quando autorizados pelo Gestor PúblicoVI.
Municipal, visando a realização de exposições, festivais, congresso, seminários,
conferências, simpósios, fóruns, feiras de caráter científico, artístico, literário ou
intercâmbio cultural com outras entidades culturais;
Participar em eventos e ações que tratem de assuntos de relevância na área cultural.VII.

 
Art.5º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura auxiliará quanto a

infraestrutura, suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Cultura para o
desempenho de suas atribuições por meio de uma secretaria geral.
 

Art.6º. O Conselho Municipal de Cultura usufruirá de espaços oficiais nos meios de
comunicação escrita e falada para publicar suas resoluções, comunicados e outros instrumentos
previstos no Regimento Interno.
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DA COMPOSIÇÃO

 
Art.7º. O Conselho Municipal de Cultura será composto por 18 (dezoito) membros

titulares e seus respectivos suplentes, sendo 09 (nove) representantes da sociedade civil e
setoriais da cultura e 09 (nove) representantes da Administração Pública Municipal indicados
pelo Gestor Público Municipal.
 

§ 1º. Os membros do Conselho Municipal de Política Cultural serão eleitos por um
período de 02 (dois) anos, sendo permitida uma reeleição por igual período.

§ 2º. Ninguém poderá exercer simultaneamente a função de Conselheiro Municipal
de Cultura em Antônio Carlos e em outro município.
 

§ 3º. A designação dos conselheiros efetivos e suplentes de que trata o "caput"
deste artigo, deverá considerar nomes de representatividade reconhecida culturalmente,
indicados pelos órgãos representados e nomeados através de Portaria pelo Executivo Municipal.
 

Art.8º. O Conselho Municipal de Cultura será constituído pelos seguintes membros
e seus respectivos suplentes:

 

- 01(um) membro da área de Artesanato e restaurações;I.
- 01(um) membro da área de Pintura e Artes Plásticas;II.
- 01(um) membro da área de Artes fotografia e cinegrafia;III.
- 01(um) membro da área de Danças e artes circenses;                IV.
- 01(um) membro da área de Literatura, livro, leitura e contação de histórias;    V.
- 01(um) membro da área de Manifestações Populares (Carnaval, Festas Religiosas,VI.
Folclore e Tradição);
- 01(um) membro da área de Música;VII.
- 01(um) membro da área de Astronomia Cultural.VIII.

 
Parágrafo único. Os membros do Conselho Municipal de Cultura, representantes

da sociedade civil, juntamente com seus suplentes, serão escolhidos entre pessoas de
reconhecida idoneidade, vivência e representatividade no meio artístico e cultural do Município
de Antônio Carlos.
 

Art.9º. Os 08 (oito) representantes da Administração Pública Municipal e seus
suplentes serão indicados pelo Prefeito Municipal, levando em conta a seguinte composição:

01 (um) representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
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01 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Indústria e Comércio;
01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
01 (um) representante do Gabinete do Prefeito.

 
Art.10. A função do membro do Conselho Municipal de Cultura não será

remunerada, sendo considerada de relevante interesse público.
 

Art.11. Os representantes governamentais indicados pela Administração Pública
Municipal encerram sua participação no Conselho Municipal de Cultura, quando do
encerramento do mandato do Gestor Público Municipal.
 

Art.12. Os representantes da sociedade civil e da Administração Pública Municipal,
integrantes do Conselho Municipal de Cultura, deverão ser nomeados por Portaria pelo Prefeito
Municipal.
  

Art.13. O funcionamento do Conselho será regulamentado pelo Regimento Interno
do Conselho Municipal de Cultural.
 

Art.14. Os membros da sociedade civil que compõem o Conselho Municipal de
Cultura não poderão compor comissões de projetos e Editais do Fundo Municipal de Cultura.
 

Art.15. Qualquer pessoa física pode se candidatar e ser eleita para representar um
único segmento cultural da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultural,
independentemente de vinculação a qualquer Instituição Cultural, desde que apresente
comprovante de residência domiciliar ou vínculo de trabalho cultural no Município de Antônio
Carlos.
 

Art.16. Funcionários públicos municipais, estaduais e federais não poderão
concorrer às vagas destinadas à representação da sociedade civil no Conselho Municipal de
Cultura.
 

Art.17. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Cultura será extinto por
renúncia expressa ou tácita.
 

Parágrafo único. Entender-se-á por renúncia tácita a ausência sem justa causa ou
pedido de licença a 04 (quatro) sessões consecutivas no decurso de um ano.
 

DA ELEIÇÃO
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Art.18. O conselho elegerá dentre os membros que compõem, pela maioria, seu
presidente, vice-presidente, secretário, e definirá a data de posse dos seus conselheiros.

§ 1º. Os membros da sociedade civil que farão parte do Conselho Municipal de
Cultura serão eleitos durante reunião extraordinária convocada pelo Poder Executivo Municipal.

§ 2º. O mandato deste grupo se estenderá por um período de 02 (dois) anos, sendo
permitida uma reeleição por igual período de acordo com o artigo 7º do capítulo II desta lei.
 

Art.19. No Regimento Interno deverá constar capítulo específico sobre as eleições
do Conselho Municipal de Cultura.
 

Art.20. Para habilitar-se a candidatura ao Conselho Municipal de Cultura o
candidato deverá atender aos seguintes requisitos:

- Ser maior de 18 anos;I.
- Ser morador de Antônio Carlos ou atuar em atividade cultural no município.II.

 

DA ORGANIZAÇÃO INTERNA

 
Art.21. O Conselho Municipal de Cultura será composto:

– Diretoria;I.
- Secretaria Executiva;II.
– Plenário;    III.
- Comissões Temáticas;IV.
- Setoriais;V.

 
Art.22. A Diretoria, órgão diretivo do Conselho Municipal de Cultura é composta

pelo Presidente e pelo Vice-Presidente, eleitos por seus pares mediante maioria absoluta de
votos, na forma do Regimento.
 

Art.23. A Secretaria do Conselho Municipal da Cultura será exercida por servidor
público municipal.
 

Art.24. O Plenário do Conselho Municipal de Cultura é o órgão deliberativo máximo,
composto pelos Conselheiros Titulares e na ausência destes por seus respectivos Suplentes.
 

Art.25. O Conselho Municipal de Cultura reunir-se-á no mínimo semestralmente e
extraordinariamente sempre que convocado.
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DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
 

Art. 26. Fica criado o Fundo Municipal da Cultura, instrumento de captação e
aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para implantação, manutenção e
desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas a cultura no Município de
Antônio Carlos.
 

Art. 27. Constituirão receitas do Fundo Municipal da Cultura:
 

I – dotação orçamentária da União, do Estado e Município (quando se tratar de
fundo municipal);

II – as resultantes de doações do Setor Privado, pessoa física ou jurídica;
III – os rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos

disponíveis;
IV – as advindas de acordos e convênios;
V – outras receitas ou transferências.

 
Art. 28. O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de

Educação e Cultura, tendo sua destinação liberada através de projetos, programas e atividades
previstos no plano de ação e aplicação aprovados pelo Conselho Municipal Cultura.
 

§ 1º. Será aberta conta bancária especifica em instituição financeira oficial, sob a
denominação Fundo Municipal da Cultura para movimentação dos recursos financeiros do
Fundo, sendo elaborado, anualmente balancete demonstrativo da receita e da despesa, que
deverá ser publicado na imprensa oficial, após apresentação e aprovação do Conselho Municipal
da Cultura.
 

§ 2º. A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira
e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinentes.
 

§ 3º. Caberá à Secretaria Municipal Educação e Cultura gerir o Fundo Municipal da
Cultura, sob a orientação e controle do Conselho Municipal da Cultura, cabendo a pessoa
responsável pelo Fundo:
 

I – solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal da Cultura;
II – submeter ao Conselho Municipal da Cultura demonstrativo contábil da

movimentação financeira do Fundo;
III – assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
IV – outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 29. O Conselho Municipal de Cultura poderá solicitar a colaboração de

entidades, pessoas e/ou especialistas para participarem da elaboração de estudos, proferirem
palestras ou prestarem os esclarecimentos que se fizerem necessários.
 

Art. 30. O Conselho Municipal de Cultura poderá indicar sugestões de alteração da
Lei que o constituiu, bem como de seu Regimento Interno, pelo voto de maioria absoluta de seus
membros presentes no dia da eleição.
 

Art. 31. As despesas orçamentárias para a execução desta Lei ocorrerão por conta
da dotação e rubricas específicas e respectivas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
 

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
 
 
Antônio Carlos, 19 de outubro de 2021.
 

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal
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