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FEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA

LEI N. 2.387 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018.

INSTITUI 0 CONSELKO MUNICIPAL DE
CULTURA 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 legislação em vigor.

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

CAPITULO I
Do Conseiho Municipal de Severinia (CMCS)
Art. 10 Fica instituido o Conselho Municipal de Cuitura de Severinia. vinculado
a Secretaria Municipal de Cultura. Esportes. Lazer e Turismo. tendo suas
atribuiçOes, estrutura e funcionamento definidos nesta Lei.
Art, 2 0 0 Conselho Municipal de Cultura de Severinia. Orgao colegiado. de
carâter normativo. consultivo. deliberativo. orientador objetiva institucionahzar a
relaçao entre Administrativo Municipal e os setores da sociedade civil ligados a
cultura. promovendo a participação destes na elaboraçao. na execuçao e na
fiscalizaçao da Politica Cultural de Severinia.
Art. 31 0 Conselho Municipal de Cultura de Severinia terá sede em local a ser
definido pela Administraçao Municipal,
Parágrafo Unico. A Secretaria Municipal de Cultura. Esporte, Lazer e Turismo
possibilitará todas as condiçOes administrativas pessoal e equipamentos. para
o pleno funcionamento do Conseiho.
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Art. 4° 0 Conselho manifestar-se-á através de deliberaçOes, decisoes,
recornendaçOes, moçOes, resolucOes, pareceres ou outros expedientes, e seus
atos serão publicados pelos meios legais.

CAPITULO it
Das Atribuiçoes
Art. 5° Compete ao Conseiho Municipal de Cultura de Severinia:
Representar a sociedade civil de Severinia, junto ao Poder Pübiico
Municipal, nos assuntos culturais;
IIElaborar, juntos a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, diretrizes e normas referentes a politica cultural para o
rnunicipio;
IllApresentar, discutir, do acesso, da difusao e da descentralizaçao
cultural do Municipio.
IVPropor programas, açoes e instrumentos objetivando estimular a
democratizaçao e a descentralizaçao das atividades de produçao e
difusao artistico-cultural, visando garantir a cidadania cultural através
do direito de acesso aos bens culturais, de produçao e circulaçâo
culturais.
VColaborar para o estudo e o aperfeiçoamento da legislaçao sobre a
politica cultural, em ãmbito municipal, estadual e federal;
VIColaborar na elaboraçâo da Lei de Diretrizes Orcamentãrias- LDO,
relativos a Secretaria Municipal de Cuttura, Esporte, Lazer e Turismo;
VII- Participar da elaboraçao do Piano Municipal de Cultura, fiscalizando
e orientando a sua execução;
Viii- Auxiliar diretamente na realização da Conferéncia Municipal de
Cultura ou outra modalidade de evento que tenha por objetivo
auscuttar a sociedade para fins de revisao da politica cultura do
Municipio;
IXFomentar e auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo na efetivaçào e impiementaçao de uma politica cultural em
consonância corn a Lei Orgânica no Municipio;
XElaborar e aprovar seu Regimento Interno;
Promover e incentivar estudos, eventos, campanhas, atividade
Xlpermanentes e pesquisas na area da cultura;
XII- Auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Iha de entidade que visam obter recursos por intermécfio de
na
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XIII-

XIV-

XV-

Auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
na proposiçäo a construção de instrurnentos que assegurem urn
perrnanente processo de monitorarnento das atividades
desenvolvidas por entidades que recebem subvençao ou auxilio
Municipal;
Apoiar, orientar a assegurar junto ao setor competente do rnunicipio
o incrernento de atividades culturais nas diversas modalidades a
categorias, inclusive para o idoso, portadores de necessidades
especiais, bern como nos bairros da cidade;
Acornpanhar a celebraçao de contratos, acordos e convênios que
irnportem na constituiçao de onus reais sabre bens do Fundo
Municipal de Cultura.
Parâgrafo ünico. 0 Conselho Municipal de Cultura poderá atuar
tambem supletivarnente, observada sua area de competéncia,
objetivando a ediçao de normas que nao colidam corn as diretrizes
do Conselho Estadual de Cultura, através de convênios especIficos
de cooperaçao firrnados corn Orgãos rnunicipais, estaduais, federais
e internacionais.
CAPITULO III
Da Composicao a do Funcionamento do Conselho Municipal de
Cu Itu ra

Art. 60 0 Conselho Municipal de Cultura de Severinia - CIVICS, será cornposto
de 09 (nove) conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, eleitos ern
Conferéncia Municipal cia Cultura, sendo:
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1(um) representante do segrnento Müsica;
1(urn) representante do segrnento Teatro;
1(um) representante da Biblioteca Municipal;
1 (urn) representante de Artesanato;
1(urn) representante do segrnento Danca;
1(urn) representante da Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte, Lazer e Turisrno;
1(urn) representante da Secretaria de Gestao e Financas;
1(um) representante da Secretaria Municipal de Educaçao;
1(urn) representante do Poder Legislativo Municipal.
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1 0 0 mandato dos membros do Conseiho Municipal de Cultura de Severinia
será de 02 (dois) anos, admitida uma reconduçao por periodo igual e
sucessivo.
30 Na hipotese de ausência do conselheiro titular em 03 (très) reuniOes
consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, num periodo de 12 (doze) meses, sem
pr(§via justificativa escrita, a presidência do CMCS, o suplente completará o
mandato do titular, na forma do Regimento Interno.
40 Em caso de exoneração, licença, remanejamento do Orgão ou em caso de
desligamento da entidade que representa, o membro titular sera
automaticamente substituido pelo suplente e, na impossibilidade deste, pelos
mesmos motivos, indicar-se-5o outros membros.
Art. 71 Os representantes, titulares e suplentes, da sociedade civil nas areas
artistico-culturais de Severinia serao eleitos pelos seus respectivos pares.
Paragrafo ünico. São elegiveis a membros do Conselho Municipal de Cultura
de Severinia, os candidatos da sociedade civil nas areas artisticas culturais que
atendam aos seguintes requisitos:
a) Ser major de 18 (dezoito) anos no ato da inscriçäo;
b) Ser reconhecido pela comunidade local como participante, organizador,
produtos ou incentivador da cultura;
c) Ter atuação em atividades culturais.
CAPiTULO IV
Da Estrutura do Conseiho Municipal de Cuttura
Art. 8° A estrutura basica do Conselho Municipal de Politicas Culturais é
composta por:
I-

II-

PRESIDENCIA:
1. Presidente
2. Vice- Presidente
SECRETATIA GERAL:
1. 1 0 Secretário
2. 20 Secretário
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Ill- CAMARAS SETORIAIS:
1. Camara de Articulação Institucional
2. Cámara de Coordenaçao, Programas e Projetos
3. Cârnara de Legislacao e Normais;
4. Câmara de Patrimonio HistOrico e Cultural
Parágrafo Unico. E de 03 (trés), no rnáximo, o nümero de conselheiros
integrantes das Câmaras permanentes.
CAPITULO V
Das Disposiçoes Finais e Transitórias
Art. 90 0 Conselho Municipal de Cultura, junto corn a Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, fara realizar-se, uma vez por ano, a
Conferencia Municipal de Cultura, mediante convocaçao publicada em jornal de
grande circulaçao no Municipio, corn antecedOncia minima de 30 (trinta) dias.
Art. 100 Nenhum conselheiro recebera pela sua participaçâo qualquer tipo de
pagarnento ou remuneração, salvo ajuda de custo para cobrir eventuais
despesas de ajuda corn viagens, locomoçao para reuniOes em atividade de
aperteiçoamento e capacitaçao, no exercicia de suas atividades.
Art. 110 0 regimento interno do Conselho Municipal de Cultura determinará a
periodicidade das reunioes, ordinérias e extraordinárias e suas formas de sua
convocaçao.
Art. 120 Apôs a publicaçao desta lei, sera realizada, no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a composiçao do Conselho Municipal de Cultura, a partir das
indicaçOes e eleiçoes de seus membros, conforme artigos 6 0 e 70 desta lei, ern
Conferencia Municipal de Cultura, obedecendo ainda, no que concerne ao
prazo de convocaçao, ao disposto no art. 9 °.
Art. 130 0 Conselho Municipal de Cultura, no prazo de 120 (cento e vinte dias)
contados da publicacao desta Lei, elaborará, mediante resoluçao, seu
regirnento interno.
Art. 140 As despesas decorrentes da execuçao da presente lei correrao par
conta de dotaçOes práprias, consignadas no orçamento, suplementares, se
necessário.
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Art.15° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogando-se as
disposiçOes em contrârio.
Prefeitura Municipal de Severinia 09 de Outubro de 2018.

CTO ASILVA
Prefeito Municipal

Eu Eliaria Terezinha Pagiato, na qualidade de Escrituréria, respectivamente
provi o registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diario Oficial Eletrônico
desta Municipalidade.

ELIANA TEREZ1N1A PAGIATO
Escruturaria
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