PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA

E1 No 2.370 DE 21 DE JUNHO 2018.

INSTITUI 0 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA SMC- DE SEVERINIA - SP, SEUS PRINCIPIOS,
OBJETIVOS, ESTRUTURA, 0RGANIZAcA0,
GESTAO, INTER-RELAcOE5 ENTRE Os SEUS
COMPONENTES, RECURSOS HUMANOS,
FINANCIAMENTO, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

CELSO DA SILVA, Prefeito do Municipio de Severinia,
Estado de São Paulo, no uso das atribuiçOes que Ihe são asseguradas pela legislaçao
em vigor,

FAZ SABER que, ouvido o Plenérlo, a Camara Municipal
aprova e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Esta lei regula no rnunicipio de Severinia e em conformidade corn a
Art.? Constituiçao da Repüblica Federativa do Brasil, o Sistema Municipal de Cultura - SMCque tern por finalidade promover o desenvolvirnento humano, social e econôrnico,
corn pleno exercicio dos direitos culturais.
Paragrafo (Jnico: 0 Sisterna Municipal de Cultura - SMC- integra o Sistema Nacional
de Cultura - SNC- e se constitui no principal articulador, no ámbito municipal, das
politicas pUblicas de cultura, estabelecendo mecanisrnos de gestão compartilhada corn
os demais entes federados e a sociedade civil.

TITULO I

DA POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA
Art 20 A Politica Municipal de Cultura estabelece o papal do Poder PUblico municipal
na gestâo da cultura, explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a todos
os rnunicipes e define pressupostos que fundarnentam as politicas, prograrnas,
projetos e açoesjmuladas e executadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer,
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Esporte e Turismo, órgao integrante da administração municipal, criado pela Lei
Municipal NO 1.580 de 02 de fevereiro de 2005.

CAPITULO I
DO PAPEL DE PODER PUBLICO MUNICIPAL NA GESTAO DA CULTURA
Art.30_ A cultura e urn direito fundamental do ser hurnano, devendo o Poder PUblico
municipal prornover as condicaes indispensáveis ao seu pleno exercicio, no arnbito do
municipio de SeverInia — SP.
Art. 40 A cultura é urn importante vetor de desenvoivirnento hurnano, social, e
econôrnico, devendo ser tratada como area estratégica para o desenvolvimento
sustentâvel no municipio de Severinia — SP.
Art.50 E responsabilidade do Poder Püblico municipal, corn a participaçâo da
sociedade, planejar e fomentar politicas de cultura, assegurar a preservaçâo e
prornover a vaiorizaçâo o patrimOnio cultural material e imaterial do municipio de
Severmnia — SP e estabelecer condiçOes para o desenvolvimento da economia, da
cuitura, coñsiderando em primeiro piano o interesse pUblico e 0 respeito a diversidade
cultural.
Art. 6° CaLk ao Poder PUblico do Municipio de Severinia — SP, por meio da Secretaria
de Cultura, Lazer, Esportes e Turismo, atraves do Sistema Municipal de Cultura,
planejar e implementar politicas pUblicas para:
- reconhecer a importância da cultura na educaçâo e para o exercicio da plena
cidadania;
II — fortalecer a cultura corno elemento indispensável nos processos de
desenvoivimento sustentável de Severinia;
III — apoiar, incentivar e valorizar as manifestaçOes culturais locais e regionais, corn
plena liberdade de criaçâo e difusao;
IV — responsabilidade conjunta dos poderes pUblicos e da sociedade civil pela
irnplementaçâo das polIticas pUblicas culturais;
V — conciliar o desenvolvimento da cidade corn as açOes de valorizaçâo e preservaçao
do patrimônio cultural material e imaterial, respeitando
Os principios da
sustentabilidade, a qualidade de vida e especificidades da histôria e identidade local;
VI — incentivar a formaçao de pUblico para a produção e fruiçao e circulaçã
cultural:
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VII - fomentar o desenvolvirnento das artes e expressOes experimentais e de caráter
amador sern potencial de inserção cornercial.
Art. 70 A politica cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relaçâo estratégica
corn as demais politicas pUblicas, em especial corn as politicas de educação,
comunicação social, meio ambiente, ciência, esporte, lazer, saUde e segurança
pUblica.
Art. 80 Os pianos e projetos de desenvolvimento, na sua forrnulaçao e execuçâo,
devem sempre considerar os fatores culturais e a sua avaiiaçao urna ampla gama de
critérios, que vão da liberdade cultural, econôrnica e social as oportunidades
individuais de saüde, educação, cultura, produção, criatividade, dignidade pessoal e
respeito aos direitos humanos, conforrne indicadores.

CAPiTULO II

DOS DIREITOS CULTURAIS
Art. 9° Cabe ao Sisterna Municipal de Cultura de Severinia garantir a todos Os
municipes o pleno exercicio dos direitos culturais, entendidos como:
- direito
II - direito

a identidade e a diversidade cultural;
a participação na vida cultural, compreenderido:

a) Iivre criaçao e expressâo;
b) livre acesso;
c) livre dilusao;
d) livre participaçâo.
Ill - direito autoral;
IV - direito ao intercârnbio cultural nacional e internacional.

CAPITULO Ill
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DA CONCEPCAO TRIDIMENSIONAL DA CULTURA
Art. 10. - 0 Poder PUblico Municipal compreende a concepção tridimensional da
Cultura - simbOlica, cidadã e econOmica - como fundamento da Politica Municipal de
Cultura.
SECAOI
DA DIMENSAO SIMBÔLICA DA CULTURA
Art. 11. A dimensâo simbólica da cultura compreende Os bens de natureza material e
material que constituem o patrimOnio histórico do municipio de Severinia - SP,
abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar grupos formadores da sociedade,
conforine o art. 216 da Constituiçao Federal.
Art. 12. Cabe ao Poder PUblico municipal promover e proteger as infinitas
possibiiidades de criaçâo simbóiica expressas em modos de vida, crenças, valores,
praticas rituais e identidades.
Art. .13! A politica cultural deve contemplar as expressOes que caracterizam a
diversidade cultural do Municiplo, abrangendo toda a produçao nos campos das
culturas populares, eruditas e da indUstria do entretenimento.
Art. 14. Cabe ao Poder Püblico municipal promover diálogos interculturais, nos pianos
local, regional, nacional e internacional, considerando as diferentes concepçoes de
ditiidade humana, presentes em todas as culturas, como instrumento de construçao
da paz moldada em padrôes de coesâo, integraçao e harmonia entre Os cidadãos, as
comunidades, Os grupos sociais, Os povos e a naçOes.

SEcAO Ii
DA DIMENSAO DA CULTURA
Art. 15. Os direitos culturais fazem pade dos direitos humanos e devem se constituir
numa piataforma de sustentação das politicas culturais, posto que a cidadania plena
so possa ser atingida quando a cidadania cultural puder ser usufruida por todos os
cidadãos do Municipio de Severinia.
Art. 16. Cabe ao Poder püblico municipal assegurar o pleno exercicio dos direitos
cuituçs a todos os cidadaos, promovendo o acesso universal a cultura por meio do
estimulo a criação artistica, da democratização das condiçöes de produçâo, da oferta
de formaçao, da expansâo dos meios de difusâo, da ampliação das possib
fruição e da iivre circulação de valores cuiturais.
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Art. 17. 0 direito a identidade e a diversidade cultural deve set assegurado pelo
Poder PUblico municipal por meio de politicas de promoçâo e proteçao de patrimônio
cultural do municipio, de promoçâo e proteçâo das culturas indigenas, populares e
afro-brasileiras e, ainda , de iniciativas voltadas para o reconhecimento e valorizaçao
da cultura de outros grupos sociais, étnicos e de género, conforme Os artigos 215 e
216 da Constituiçao Federal.
Art. 18. 0 direito a participação na vida cultural deve ser assegurado pelo Poder
PUblico municipal corn a garantia da plena liberdade para char, fruit e difundir a cultura
e não ingerência estatal na vida criativa da sociedade.
Art. 19. 0 direito a participação na vida cultural deve ser igualmente as pessoas com
defcciencia, que devem ter garantidas as condiçöes de acessibilidade e oportunidades
de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artistico e intelectual.
Art. 20. 0 estirnulo a participaçao da sociedade nas decisôes de politica cultural
deve ser efetivado por meio da criação e articulação de conselhos paritários,, corn os
representantes da sociedade democraticamente eleitos e respectivos segrnentos, bern
corno, da realizaçâo de conferencias e da instalaçâo de colegiados, cornissOes e
foruns.

SESSAO Ill
DA DIMENSAO ECONOMICA DA CULTURA

Art. 21. Cabe ao Poder Póblico municipal that condiçOes para o desenvolvimento da
cultura como espaço de inovação e expressão da criatividade local e fonte de
oportunidades de geraçâo de ocupacOes produtivas e de renda, fornentando a
sustentabilidade e prornovendo a desconcentração dos fluxos de forrnaçao, produçâo
e difusao das distintas linguagens artisticas e mUltiplas expressOes culturais.
Art. 22. 0 Poder Páblico municipal deve fomentar a economia da como:
- sistema de produção, materializado em cadeias produtivas, nem processo que
envolva as fases de pesquisa, formaçao, produçâo, difusào, distribuiçâo e consumo;
II - elernento estrategico da econornia conternporânea, em que se configura como urn
dos segmentos mais dinãmicos e importante fator de desenvolvirnento econôrnico e
social;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA
Ill - conjunto de valores e práticas que tern corno referenda a identidade e a
diversidade cultural dos povos, possibilitando compatibilizar rnodernizaçâo e
desenvolvirnento hurnano.
Art.23. As polIticas püblicas no campo da econornia da cultura devern entender os
bens culturais corno portadores de ideias, valores e sentidos que constituern a
identidade e a diversidade cultural do municipio, nâo restritos ao seu valor mercantil.
Art24. As poilticas de fornento a cultura devern ser implementadas de acordo corn as
especificidades de cada cadeia produtiva.
Art.25. 0 objetivo das politicas pUblicas de fornento a cultura no rnunicipio de
Severinia deve ser estirnular a criaçãoe 0 desenvolvirnento de bens, produtos e
seros e a geraçâo de conhecimentos que sejam cornpartilhados par todos.
Art.26. 0 Sistema Municipal de Cultura através da Secretaria Municipal de Cultura,
Lazer, Esporte € Turismo de Severinia deve apoiar os artistas e produtores culturais
atuantes no rnunicipio para que tenharn assegurado o direito autoral de suas obras,
considerando o direito de acesso a cultura par toda a sociedade, bern como assegurar
o acesso a economia formal e solidéria.

TITULO II
DC SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

CAPITULO I

DAS DEFINICOES E DOS PRINCIPIOS
Art.27. 0 Sisterna Municipal de Cultura - SMC - se constitui nurn instrurnento de
articulaçâo, gestão, fornento e promoção de politicas pUblicas, bern corno de
inforriiaçao € forrnaçâo na area cultural, tendo corno essência a coordenacão €
cooperaçao intergovemarnental corn vistas ao fortalecirnento institucional, a
dernocratizaçâo dos processos decisOrios e a obtençâo da econornicidade, eficiência,
eficácia, equidade e efetividade na aplicaçao dos recursos pibIicos.
Art.28. 0 Sistema Municipal de Cultura - SMC - fundarnenta-se na Polltica Municipal
de Cultura expressa nesta lei e nas suas diretrizes, estabelecidas no Piano Municipal
de Cultura - PMC -, para instituir urn processo de gestão cornpartilhada corn os
dernais entes federativos de RepUblica Brasileira - Uniâo, estados, rnunicipios e
Distrito Federal - corn suas respectivas politicas e instituiçôes culturais € a sociedade
civil.
c4T
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Art29. Os principios do Sisterna Municipal de Cultura - SMC —que devem orientar a
conduta do governo municipal, dos dernais entes federados € da sociedade civil nas
suas relaçOes corno parcerias e responsãv€is pelo funcionamento são:
- diversidade das expressOes culturais;
l'r- universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

Ill - fomento a produção, difusão e circulação de conhecimentos e bens culturais;
IV - cooperação entres Os entes federados, os agentes püblicos e privados atuantes
na area cultural;
V - integraçao e interaçao na execução das politicas, programas, projetos e açOes
desenvolvidas;
VI - complementandade nos papéls dos agentes culturais;
VII - transversalidade das politicas culturais;
VIII - autonornia dos entes federados e das instituiçães da sociedade civil:
IX - transparência e compartilhamentos das informaçOes;
X - democratização dos processos decisórios com participação € controle social;
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das açOes;
4

XII - ampliaçao progressiva dos recursos contidos nos orçamentos pUblicos para a
cultura;

CAPITULO II

DOS OBJETIVOS
Art.30. 0 Sisterna Municipal de Cultura - SMC- tern corno objetivo formular e
irnplantar politicas pUblicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas corn a
sociedade civil e corn os demais entes da federação, prornovendo o desenvolvirnento
- hurnano, social € econôrnico - corn pleno exercicio dos direitos culturais e acesso
aos bens e serviços culturais, no ambito do Municipio.
Art.31. São objetivos especificos do Sistema Municipal de Cultura - SMC:
I - valorizar e difundir as criaçOes artisticas e Os bens culturais;
II L foitalecer as rnanifestaçOes artisticas e culturais locais;
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Ill - promover o direito a memória par meio de museus, arguivos, centros culturais,
bibliotecas e coleçôes;
IV - universalizar a acesso a arte e a cultura;
V - democratizar a distribuiçao dos recursos da cuitura;
VI - ampliar o acesso a pradução, fruiçâo e circulaçao de bens, manifestaçôes e
atividades artisticas e culturais de pequeno, medic , e grande porte:
VII - universalizar o acesso a informaçao, aprimorando a divulgação das
manifestaçOes artisticas e culturais locals nos meios de comunicação, tradicionais e
independentes;
VIII - estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;
IX - valo4ar a relação da educaçâo e cultura como instrumento de criação, invenção
e transformaçao das formas de pensar o mundo;
X - desenvolver a economia da cultura e do consumo cultural;
XI - aumentar a montante de recursos destinados ao carnpo da cultura;
XII - estimular a formaçao de pUblico desenvolvendo atividades de cunho artistico e
cultural;
XIII - formar profissionais empreendedores na area da cultura;
XIV - qualificar a gestao na area cultural nos setores pUblico e privado;
XV - fortalecer a gestâo das politicas pUblicas para a cultura;
XVI - proporcionar profissionais empreendedores na area da cultura;
XVII - articular e integrar sistemas de gestâo cultural;
XVIII -. reorganizar a identidade dos espaços culturais, tornando-os centros de
referéncia;

I

XIX - potencializar a identidade dos espaços culturais, tornando-os centros de
referenda;
XX - consolidar os processos de consulta e participaçao da sociedade na formulacão
das politicas culturais;
XXI - descentralizar a implementaçâo das pollticas pUblicas de cultura nos bairros;
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CAPITULO ill
Da Estrutura
Art.32. Integram o Sistema Municipal de Cultura de Severinia - SMC:
- Coordenacão:
a) Divisão Municipal de Cultura;
b) Coordenadoria de Teatro, Museu e Bibliotecas;
c) Coordenadoria de Eventos;
II - lnátâncias de Articulaçâo, Pactuação e Deliberaçâo:
a) Conselho Municipal de Politica Cultural - CMPC
b) Conf1ncia Municipal de Cultura - CMC
c) outros que venham a ser constituidos
Ill - instkimentos de Gestão:
a) Piano Municipal de Cultura - PMC;
b) Sistema Municipal de Financiarnento a Cultura - SMFC;
c) Sistercia Municipal de lnformaçOes e Indicadores Culturais - SMIIC;
d) Programa Municipal de Formação e Capacitaçao na Area da Cultura PROMFCAC;
IV - Sisternas Setoriais de Museus - 5MM:
•
•

a)Sistema Municipal de Museus - 8MM
b) Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura - SMBLLL;
c) Outrds que venharn a ser constituidos;
Paragrafo Unico. 0 Sistema Municipal de Cultura - 8MG -estará articulado corn os
demais sistemas municipais ou politicas setoriais, em especial, da educaçao, da
cornunicaçao, da ciência e tecnologia, do planejamento urbano, do desenvolvimento
e onômico e social, da indUstria e comércio, das relaçOes internacionais, do meio
alfibiente, do turismo, do esporte, da saUde, dos direitos humanos e da segurança.
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SECAO ii

nacão do Sistema Municipal de Cultura — SMC

Art.33. A Divisão Municipal de Cultura - DMC — e 0 Orgao da administração municipal
responsâvel pela politica cultural do municipio nos termos da Lei n° 2.32012018, e se
constitui através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
Art.34. São atribuiçôes da Divisão Municipal de Cultura de Severinia DMCS
— formular e implernentar, com a participaçâo da sociedade civil, o Piano Municipal de
Cultura — PMC -, executando as politicas e as açOes culturais defunidas;

9

II — implernentar o Sistema Municipal de Cultura — SMC -, integrado ao Sistema
Nacional e Estaduai de Cuitura, articuiando Os atores pUbiicos e privados no ãmbito do
municipio, estruturando e integrando a rede de equipamentos cuiturais,
descentralizando e dernocratizando a sua estrutura e atuação;
Ill — promover o planejamento e 0 fomento das atividades culturais corn urna visão
ampla e integrada no territOrio do municipio, considerando a cultura como urna area
estratégica para o desenvolvimento local;
IV — valorizar todas as manifestaçoes artisticas e culturais que expressam a
diversidade étnica e social do rnunicipio;
V - preservar e valorizar o patrirnônio histOrico, material, imaterial e cultural do
municipio;
VI - pesquisar, registrar classificar organizar e expor ao pübiico a documentaçâo e os
acervos artisticos, materiais, irnateriais, cuiturais, e histOricos de interesse do
municipio;
VII —manter articuiaçöes corn entes pUblicos e privados visando a cooperação em
açôes na area da cultura:
VIII — promover o intercârnbio cultural a nivel regional, nacional e internacional;

• IX — assegurar o funcionamento do Sistema Municipal de Financiamento a Cultura —
SMFC — e promover açâes de fomento ao desenvolvirnento da produção cultural no
âmbito do rnunicipio;
X — estruturar e realizar cursos de formaçao, capacitaçâo e qualificação profissional
nas areas de criação, produçâo e gestao cultural;

_-

XI — estruturaendário do eventos culturais do rnunicipio;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA
XII — elaborar estudos das cadeias produtivas da cultura para implementar politicas
especificas de fomento e incentivo:
XIII —captartrecursos para projetos e prograrnas especificos junto a ôrgâos. entidades
e programas internacionais. federais e estaduais:
XIV - operacionalizar as atividades do Conseiho Municipal de Folitica Cultural CMPC - e das Conferencias de Cultura do Municipio:
XV - realizar a Conferencia Municipal de Cultura - CMC -, colaborar na realização e
participar das Conferéncias de Cultura do Municipio:
XVI - elaborar. apoiar. incentivar e promover a cultura digital:
XVII - exercer outras atividades correlatas corn as suas atribuiçoes.
Art. 35. A Divisão Municipal de Cultura de Severinia - DMCS - corno ôrgâo
coordenador do Sisterna Municipal de Cultura - SMC-.compete.
- exercer as atividades previstas na Lei Orgânica:
— exercer a coordenaçâo geral do Sisterna Municipal de Cultura - SMC:
Ill - prornover a integração do Municipio ao Sistema Nacional de Cultura - SNC - e ao
Sistema Estadual de Cultura - SEC -. por meio da assinatura dos respectivos termos
de adesao voluntaria:
IV - instituir as orientaçOes e deliberaçoes norrnativas e de gestào. aprovadas no
plenário do Conseiho Nacional de Politica Cultural - CMPC - e nas suas instãncias
setoriais:
V - implernentar. no âmbito do governo municipal, as pactuacOes acordadas na
Comissâo Intergestores Tripartite - CIT e aprovadas pelo Conselho Nacional de
Politica Cultural - CNPC - e na Cornissão Intergestores Bipartite - CIB - e aprovadas
pelo Conselho Estadual de Politica Cultural - CNPC:
VI - ernitir recornendaçoes. resoluçães e outros pronunciarnentos sobre matérias
relacionadas corn o Sistema Municipal de Cultura - SMC -. observadas as diretrizes
aprovadas pelo Conselho Municipal de Politica Cultural -CMPC:
VII - colaborar para o desenvolvirnento de indicadores e parârnetros quantitativos e
qualitativos que contribuarri para a descentralização dos bens e serviços culturais
promovidos ou apoiados. direta ou indiretarnente. corn recursos do Sistema Estadual
de Cultura - SEC- atuando de forma colaborativa corn os Sisternas Nacional e
Estadual de InformaçOes e Indicadores Culturais:
VIII - colaborar
no ârnbito do Sisterna Nacional de Cultura - SNCpara a
compatibilização e interaçao de norrnas. procedirnentos técnicos e sisternas de
gestâo:
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IX - subsidiar a formaçao e a implementação das politicas e acOes transversais da
cultura nos programas. pianos e açôes estratégicos do governo municipal:
X- auxikar o governo municipal e subsidiar as demais entes federados no
estabeleoimento de instrumentos metodolOgicos e na classificaçao dos programas e
acoes culturais no âmbito dos respectivos pianos de cuitura:
Xl- colaborar, no ârnbito do Sistema Municipal de Cultura - SMC - corn o governo do
estado e corn o governo federal na irnplementação de Prograrnas de Formaçao na
Area da Cultura. especialmente qualificando e capacitando recursos humanos
resor1s6veis pela gestao das politicas pUbkcas de cultura no municipio:
XII- coordenar e convocar a Conferencia Municipal de Cultura - CMC-.

SEQAO in
Das lnstancias de Articulaçâo Pactuaçao e Deliberaçào

Art 36. Constituem-se inst5ncias de articulaçâo, pactuacão e deliberaçao do Sistema
Municipal de Cultura - SMC -:
- Conselho Municipal de Poktica Cultural - CMPC;
II - Conferencia Municipal de Cultura - CIVIC:

Do Conselho Municipal de Politica Cultural- CMPC
Art. 37. 0 Conselho Municipal de Politica Cultural - CMPC -, argao colegiado
consurtivo. deliberativo e normativo. corn composição paritária entre Fader PUblico e
Sociedade Civil, se constitui no principal espaço de participaçao social
institucfnalizada , de caráter permanente. na estrutura do Sistema Municipal de
Cultura - SMC - sendo regulamentado em lei especifica.
Art. 38: Compete aos conselheiros fornecer subsidios ao plenãrio do Conselho
Municipal de Politica Cultural - CMPC- para a definiçâo de politicas . diretrizes e
estratégias dos respectivos segmentos culturais.
Art. 39. Compete as Comissoes Ternaticas. de carâter permanente. e aos Grupos de
Trabalho. de caráter temporário, fornecer subsidios para a tomada de decisaes sobre
temas especificos. transversais ou emergenciais relacionados a area cultural.
Art. 40. 0 Conselho Municipal de Politica Cultural -CMPC- deve se articular com as
olegiadas do Sistema Municipal de Cultura - SMC- territoriais e
demais instâ
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setoriais - para assegurar a integraQgo. funcionalidade e racionandade do sistema e a
coerência das poUticas pUblicas de cultura implementadas no ârnbito do Sistema
Municipal de Cultural - SMC-

Da Conferéncia Municipal de Cuitura - CMC
Art. 41. A Conferéncia Municipal de Cultural - CMC- constitui-se numa instância de

par-ticipaçâo social, em que ocorre articulaçâo entre a governo municipal e a sociedade
civil. por meio de organizacães culturais e segmentos sociais. para analisar a
co juntura da area cultural no municipio e propor diretrizes para a formulaçao de
ticas püblicas de cultural.

§ lo- E de responsabilidade da Conferencia Municipal de Cultura - CMC- analisar
aprovar moçOes proposiçOes e avaliar a execução das metas concernentes ao Piano
Municipal de Cultura -PMC- e as respectivas revisOes ou adequaçOes.
§ 2o - Cabe a Divisão Municipal de Cultura de Severinia - DMCS- convocar e
coordenar a Conferencia Municipal de Cultura - CMC-. que se reunirã ordinariamente a
cada ano ou extraordinariamente. a qualquer tempo, a critério do Conselbo Municipal
de Politica Cultural - CMPC- . devendo a data de realização da Conferéncia Municipal
de Cultura - CMC- estar de acordo corn o catendário de convocaçâo das Conferéncias
Estadual e Nacional de Cultura.

§ 30- A Conferéncia Municipal de Cultural - CMC- poderá ser precedida de
Conferéncias Setoriais e Territoriais.
§ 40 - A representaçâo a sociedade civil na Conferencia Municipal de Cultural - CMCserá, no minimo, de dois terços dos delegados.

SEQAO IV
Dos Instrumentos de Gestao
Art. 42 . Constituem em instrumentos de gestao do Sisterna Municipal de Cultura SMC-:
I - Piano Municipal de Cultura - PMC-:
II - Sistema Municipal de Financiamento a Cultura - SMFC-;
Ill - Sisterna Municipal de lnformação e Indicadores Culturais - SMIC:
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IV - Prograrna Municipal de Formação e Capacitaçao na Area da Cultura PROM FCAC.
Paragrafo Unico. Os instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura - SMCse caracterizam corno ferrarnentas de pianejarnento, inclusive técnico e financeiro, e
de qualificaçâo dos recursos humanos.

Do Piano Municipal de Cuttura - PMC-

e urn instrumento
de planejamento estratégico que organiza. regula e norteia a execução da Pobtica
Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura - SMC-.

Art. 43. 0 Piano Municipal de Cultura - PMC- tern duração decenal e

Art. 44. A elaboraçao do Piano Municipal de Cultura - PMC - e dos Pianos Setoriais de

ámbito municipal é de responsabihdade da Divisâo Municipal de Cultura de Severinia.
§ 10-0 texto base do PMC será elaborado a partir do diagnóstico da area cultural do
municipio das diretrizes propostas pela Conferéncia Municipal de Cultura - CMC- e
par rneio dat realizaçâo de audiências e consultas pUblicas. encontros e debates
setoriais, reahzados de forma dernocrática garantindo-se ampla participação da
saciedade civil.
§ 2o - A Divisâo Municipal de Cultura de Severinia - DMCS- elaborara urn texto base
que será apreciado nas audièncias devolutivas visando a elaboraçâo de proposta de
prajeto de lei que será subrnetida ac , Conselho Municipal de Politica Cultural- CMPCe, posteriormente. encarninhado 'a Prefeitura Municipal de Severinia para votação na
Câmara de Vereadores.
§ 3o - 0 PMC deve conter:
- diagnôstico do desenvolvimento da cultura;
II - diretrizes e prioridades:
III - objetivos gerais e especificos:
IV- estratégias metas e açoes:
V - prazos de execução:
VI - resultados e impactos esperados:
VII - recursos materiais, humanos e financeiros disponiveis e necessãrios:
VII - mecanisrnos e fontes de financiamento: e
IX- indicadores de rnonitoramento e avaliaçâo.
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Do Sisterna Municipal de Financiamento a Cultura - SMFCArt. 45. 0 Sistema Municipal de Financiamento a Cultura - SMFC- é constituido pelo
conjunto de mecanismos de financiamento pUblico da cultura. no âmbito do municipio
de Severinia. que devem ser diversificados e articulados.
Paragrafo Unico - São mecanismos de financiamento pOblico da cultura. no âmbito do
municipio de Severinia.
- Orçamento Publico do Municipio,:
II - Fundo Municipal de Cultura. definido em lei prôpria,
Ill - outros que venham a ser criados.

Do Sistema Municipal de lnformaçoes e Indicadores Culturais - SMIIC
Art. 46. Cabe a Divisão Municipal de Cultura de Severinia - DMCS -desenvolver o
Sistema Municipal de InforrnaçOes e Indicadores Culturais - SMIIC - corn a finalidade
de gerar inforrnaçoes e estatisticas da realidade cultural local pelo municipio.
§ lo - 0 Sistema Municipal de lnformaçOes e Indicadores Culturais - SMIIC - e
constituido de bancos de dados referentes a bens serviços. infraestrutura,
investirnentos. produção, acesso. consurno. agentes, programas, instituiçoes e gestão
cultural, entre outros, e estarã disponivel ao pUblico e integrado aos Sistemas Estadual
e Nacional de lnformaçOes e Indicadores Culturais.
§ 2o - 0 processo de estruturação do Sistema Municipal de lnformaçOes e lndicadores
Culturais - SMIIC- terá como referéncia 0 modelo nacional. definido pelo Sistema
Nacional de lnformacoes e Indicadores Culturais - SNIIC Art. 47. 0 Sistema Municipal de lnformaçoes e Indicadores Culturais - SMIIC - tern
como objetivos:
- coletar. sisteniatizar e interpretar dados. fornecer metodologias e estabelecer
parâmetros a mensuração da atividade do campo cultural e das necessidades sociais
por cultura. que permitam a formulaçao. monitorarnento, gestic , e avahaçâo das
politicas püblicas de cultura e das politicas culturais em geral. verificando e
racionalizando a impiementaçao do Piano Municipal de Cultura - PMC - e sua revisâo
nos prazos previstos:
II - disponibihzar estatisticas indicadores e outras inforrnaçOes relevantes para a
caracterização da dernanda e oferta de bens culturais. para a construção de modelos
de economia e sustentabilidade da cuitura. para a adoção de rnecanisrnos de indução
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e regulaçâo da atividade econôrnica no campo cultural, dando apoio aos gestores
cuiturais pUblicos e privados. no ârnbito do rnunicipio:
Ill -exercer politicas culturais em geral. assegurando ao poder püblico e a sociedade
civil o acampanhamento do desempenho do Piano Municipal de Cultura - PMC
Art. 48. 0 Sisterna Municipal de lnforrnaçaes e lndicadores Culturais - SMIIC - fara
levantarnentos para a realizaçao de mapearnentos culturais para conhecimento da
diversidade cultural local e transparéncia dos investimentos pUblicos no setor cultural.
Art. 49. 0 Sistema Municipal de lnforniaçOes e Indicadores Culturais - SMIIC estabelecerã parcerias corn os Sistemas Nacional e Estadual de lnformaçOes e
Indicadores Culturais . e corn institutos de pesquisa. para desenvolver urna base
consciente e continua de informaçöes relacionadas ao setor cultural e elaborar
indicadores culturais que contribuam tanto para a gestao das pohticas pUblicas da
area, quanto para fornecer estudos e pesquisas nesse campo.

Do Programa Municipal de Formaçao e Capacitaçao na Area da CulturaPROM FCAC
Art. 50. Cabe a Divisao Municipal de Cultura elaborar, regularnentar e implementar a
Prograrna Municipal de Formaçao e Capacitaçao na Area da Cuitura - PROMFCAC -.
ern articulaçao corn os demais entes federados e parceria corn a Secretaria Municipal
de Educaçâo e instituiçôes educacionais. tendo como objetivo central capacitar Os
gestores pUblicos e do setor privado e conselheiros de cultura, responsáveis pela
formulação e implementação das politicas pUblicas de cultura. no ambito do Sisterna
Municipal de Cultura.

Art. 51. 0 Prograrna Municipal de Formacao e Capacitacâo na Area da Cultura PROMFCAC - deve prornover:
I - a qualificaçâo tecnico-adrninistrativa e capacitação ern politica cultural dos agentes
envolvidos na formulaçâo e na gestâo de prograrnas. projetos e serviços culturais
oferecidos na forrnulação e na gestão de prograrnas. projetos e serviços culturais
oferecidos a populaçâo:
II- a formaçâo nas areas técnicas e artisticas.
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Dos Sistemas Setoriais

J

rt. 52. Para atender a complexidade e especificidades da area da cultural, são

constituidos Sistenias Setoriais como subsistemas do Sisterna Municipal de Cultura SMC- Sistema Municipal de Museus - SMM:
II - Sistema Municipal de Bibliotecas. Livro. Leitura e Literatura - SMBLLL:
Ill - outros que venham a ser constituidos.

Art. 53. At politicas culturais setorials devem seguir as diretrizes gerais advindas da
Conferencia Municipal de Cultura - CIVIC - e do Conseiho Municipal de Politica Cultural
- CMPC- consolidadas no Piano Municipal de Cultura -PMC.
Art. 54. - Os Sistemas Municipais Setoriais constituidos e Os venham a ser criados

integram o Sistema Municipal de Cultura - SMC-. conformando subsistemas que se
conectam a estrutura federativa, a medida que os sistemas de cultura nos demais
niveis do governo forem sendo instituidos.
Art. 55. As interconexOes entre os Sistemas Setoriais e a Sistema Municipal de
Cultura - SMC- são estabelecidas par meio das coordenaçães e das instâncias
colegiadas dos Sistemas Setoriais.
Art. 56. As instâncias colegiadas dos Sistemas Setoriais devem ter participação da
sociedade civil e considerar o criteria territorial na escolha dos seus membros.
Art. 57. Para assegurar as conexöes entre as Sistemas Setoriais. seus colegiados e
o Sistema Municipal de Cultura - SMC - , as coordenaçOes e as instâncias colegiadas
setoriais devem junto ao Conselho Municipal de Pohtica Cultural - CMPC - propor
diretrizes para a elaboraçâo das politicas prOprias referentes as suas areas e subsidiar
nas definiçOes de estratégias de sua implementação.
TITULO Ill
DO FINANCIAMENTO
CAPiTULO I
Dos Recursos
Art. 58. 0 Fundo Municipal de Cultura - FMC - e o principal fonte de recurso do
Sistema Municipal de Cuitura.

•

9SEVERINIA
T

C.tthSdo a, Futso

M.a,o.

Rua Capitao Augusto de Aimeida. 332 / Tel: 17-3817.3300
Fax: 17- 3817301 E-mail: pms.gabinete@severinia.sp.gov.br

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA
SVa

Art. 59. 0 financiarnento das politicas de cultura estabelecidas no Piano Municipal de
Cuitura - PMC - far-se-a corn recursos do municipio. do Estado e da União. alem dos
demais recursos que compOem e Fundo Municipal de Cultura - FMC
Art. 60. 0 municipio podera destinar recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC
-, para usc corno contrapartida de transferencias dos Fundos Nacional e Estadual de
Cultura.
§ 1 0 Os recursos previstos no caput serão destinados a:
- politicas programas. projetos e açoes previstas nos Pianos Nacional e Estadual
e/ou Municipal de Cultura:
II - para o financiarnento de projetos culturais escoihidos peic Municipio por rneio de
seieçao püblica:
§ 20 A gestao municipal dos recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacionai e
Estadual de Cuitura deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Politica Cultural CMPC.
Art. 61. Os critérios de aporte de recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC deverâo considerar a participação dos diversos segmentos culturais e territórios na
distribuiçao total de recursos municipais para a cultura, corn vistas a promover a
desconcentração do investimento.

CAPITULO II
Da Gestão Financeira
Art. 62. Os recursos financeiros da Cultura serão depositados ern conta especifica. e
administrados pela Divisâo Municipal de Cultura de Severinia - DMCS - sob
fiscalizaçâo do Conselho Municipal de Politica Cultural - CMPC
§ 1° Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura - FMC- serão
administrados peloa Divisâo Municipal de Cultura de Severinia -DMCS- e fiscalizados
pelo Conseiho Gestor do Fundo Municipal de Cultura - CGFMC.
§ 2 0 A Secretaria de Cultura. Esporte, Lazer e Turismo acompanhará a conformidade
a programação aprovada da aplicaçâo dos recursos repassados pela União e Estado
ao rnunicipio.
Art. 63. 0 municipio deverâ tornar püblico os valores e a finalidade dos recursos
recebidos da União e do estado. transferidos dentro dos critérios estabelecidos pelo
Sistema Nacional de Cultura - SNC- e pelo Sistema Estadual de Cultura - SEC.
0 municipio deverá zelar e contribuir para que sejarn adotados pelo Sisterna
pUblicos e transparentes, corn partilha e
Nacional de
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transferencia de forma equitativa , resultantes de urna cornbinaçâo de indicadores
sociais, econômicos, demograficos e outros especificos da area cultural, considerando
as diversidades regionais.

Art. 64. 0 municipio deveré assegurar a cortdiçâo minima para receber Os repasses
dos recursos de Uniao, no ámbito do Sistema Nacional de Cultura - SNC- , corn a
efetiva instituição e funcionamento dos componentes minimos do Sistema Municipal
de Cultura e a alocaçâo de recursos prOprios destinados a Cultura na Lei
Orçarnentâria e no Fundo Municipal de Cultura.

CAPITULO Ill
Do Planejamento e do Orçamento

Art. 65._ 0 processo de pianejamento e do orçarnento do Sisterna Municipal de
Cultura - SMC- deve buscar a integração do nivel local ao nacional, ouvidos seus
órgâos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da politica de cultura corn a
disponibilidade de recursos proprios do Municipio, as transferencias do Estado e da
Uniâo € outras fontes de recursos.
P rágrafo ünico . 0 Plano Municipal de Cultura será a base das atividades e
ramaçOes do Sistema Municipal de Cultura e seu funcionarnento será previsto no
Plano Plurianual - PPA- na Lei de Diretrizes Orçamentârias - LDO- e na Lei
Orçarnentaria Anual - LOA.

Z

Art. 66. As diretrizes a serem observadas na elaboraçâo do Piano Municipal de
Cultura serão propostas pela Conferencia Municipal de Cultura € pelo Conselho
Municipal de Politica Cultural - CMPC.
Das Disposiçoes Finals e Transitorias
Art. 67. 0 municipio de Severinia deveré se integrar ao Sistema Nacional de Cultura
-SNC- conforme a assinatura de termo de adesâo voluntaria, na forma da Iegislação
em vigor.
Art. 68._ Sem prejuizo de outras sançOes cabiveis, constitui crime de ernprego
irregular de verbas ou rendas püblicas, previsto no art 315 do Codigo Penal, a
utilização de recursos financeiros do Sistema Municipal de Cultura - SMC- em
finalidades diversas das previstas nessa lei.
Art. 69. As despesas decorrentes da execuçâo da presente lei correr
dotaçOes proprias, consignadas no orçamento, suplementadas, se nece
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Art. 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogando-se as
disposiçOes em contrário

Prefeitura Municipal de Severinia, 21 de Junho de 2018.

CELS70 DA
Prefeito Municipal
Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escrituraria, respectivamente provi 0
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diario Oficial Eletrônico desta
Municipalidade.

PAGIATO
ELIANA TER ZI
Escritu aria
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