
 

PROJETO DE LEI Nº 007/2015, DE 02 DE MARÇO DE 2015 

 

Altera dispositivos da Lei n° 1206/2013, de 12 de junho de 

2013 que institui o Sistema Municipal de Cultura, 

estabelece diretrizes para as Políticas Municipais de 

Cultura, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRATUBA, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piratuba aprova e Ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica renumerado o §§ 1º e 2º do art. 16 para §§ 2º e 3º respectivamente; acrescenta o 

inciso III ao § 1º do art. 16, parágrafo único ao art. 31 e altera o art. 5º e 11, incisos I, II ao § 1º do art. 

16, art. 18 e 31, caput do art. 33 e seus §§ 1º e 3º, art. 41, inciso I do art. 42, caput do art. 43 e seus 

incisos IV e V, parágrafo único do art. 44 e art. 47, que passam a terem as seguintes redações. 

......................... 

 

Art. 5º O CCM, disponibilizado em formatos diferenciados, impresso e mídia digital, tem sua 

implementação regulada por Resolução do Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC. 

......................... 

 

Art. 11. O CMPC está organizado em quatro (4) instâncias de participação: Conferência 

Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Políticas Culturais - CMPC, Fóruns Setoriais e Câmaras 

Temáticas.  

......................... 

 

Art. 16.  ......................... 

 

§ 1º O preenchimento dos cargos dos representantes previstos nos incisos I à III do presente 

artigo serão mediante: 

 

I – inciso I: mediante nomeação do cargo de provimento em comissão; 

 

 II – inciso II: os titulares e seus respectivos suplentes serão indicados pelo Prefeito Municipal 

ou pelos respectivos órgãos, instituições ou fundações;  

 

 III – incisos III serão eleitos e/ou indicados pelos seus pares. 

......................... 

 

Art. 18. O CMPC terá como Presidente Diretor do Departamento de Cultura, nomeado na 

forma estabelecida no inciso I do § 1º do art. 16 da presente Lei. 

......................... 

 



 

Art. 31. Fica instituído o Fundo Municipal de Cultura, vinculado ao Gabinete do Prefeito 

Municipal, no Departamento de Cultura, de natureza contábil e financeira, com prazo indeterminado 

de duração de acordo com as regras definidas nesta Lei.  

Parágrafo único. O Município, anualmente, destinará 1% (um por cento), no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, para o Fundo Municipal de 

Cultura – FMC, destinado a preservação do patrimônio cultural piratubense e na produção e difusão da 

cultura municipal. 

......................... 

 

Art. 33. O Fundo Municipal de Cultura- FMC será administrado pelo Departamento de Cultura 

na forma estabelecida no regulamento, e apoiará projetos culturais por meio das seguintes 

modalidades: 

......................... 

 

§ 1º Nos casos previstos no inciso II do caput, o Departamento de Cultura definirá com os 

agentes financeiros credenciados a taxa de administração, os prazos de carência, os juros limites, as 

garantias exigidas e as formas de pagamento. 

......................... 

 

§ 3º Para o financiamento de que trata o inciso II serão fixados índices oficiais de reajuste que 

preservem o valor originalmente concedido. 

......................... 

 

Art. 41. O Fundo Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Políticas Culturais são 

responsáveis pela gestão do Fundo, ficando a administração a cargo do Diretor do Departamento de 

Cultura, nomeado na forma do inciso I, do § 1º do art. 16 desta Lei. 

 

Art. 42. ......................... 

 

I – Responderá pela Direção Geral do Fundo o Diretor de Departamento de Cultura. Diretor do 

Departamento de Cultura, nomeado na forma do inciso I, do § 1º do art. 16 desta Lei.  

......................... 

 

Art. 43 – Além da Direção Geral do FMC, compete ao Diretor do Departamento de Cultura de 

Piratuba: 

......................... 

 

IV - Movimentar, juntamente com o responsável da Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças do Município, a conta bancária do Fundo; 

 

V – Subscrever, juntamente com o Chefe do Poder Executivo Municipal contratos, convênios e 

congêneres; 

......................... 

 

Art. 44.  ......................... 



 

Parágrafo Único – A Comissão de Análise Técnica é coordenada por um de seus membros, 

indicado pelo Diretor Municipal de Cultura. 

 

......................... 

 

Art. 47. Cabe ao Departamento de Cultura e ao Conselho Municipal de Políticas Culturais - 

CMPC elaborar os Editais, estabelecendo prazos, a tramitação interna dos projetos e a padronização de 

sua apreciação, definindo ainda, os formulários de apresentação, bem como a documentação a ser 

exigida. 

......................... 

 

Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Piratuba-SC, 02 de março de 2015. 

 

 

Claudirlei Dorini 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM Nº 008/2015 

Em 02 de março de 2015 
 

Do: Prefeito Municipal  

À: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

PIRATUBA-SC 

 

Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

PROJETO DE LEI N° 007/2015: Altera dispositivos da Lei n° 1206/2013, de 12 de junho de 2013 que 

institui o Sistema Municipal de Cultura, estabelece diretrizes para as Políticas Municipais de Cultura, e 

dá outras providências. 

 

JUSTIFICATIVA: Através da Lei 1206, de 12 de junho de 2013 que institui o Sistema Municipal de 

Cultura, estabelece diretrizes para as Políticas Municipais de Cultura, e dá outras providências, tem 

como objetivo repasse de Recursos da Cultura, Fundo a Fundo, assim como ser o órgão de captação de 

recursos voltados a programas culturais assim como de incentivos para diversas modalidades de 

manifestações artísticas. 

 

Pela Lei, foram criados como órgãos o Conselho Municipal de Políticas Culturais e o Fundo 

Municipal de Cultura destinados a coordenar todas as atividades da área. 

 

O inciso I do art. 16 da referida Lei, determina: I – o Diretor do Departamento de Cultura do 

Município de Piratuba como membro nato, mas, entretanto, a organização administrativa do 

Município não dispõe desse Departamento, assim como também não dispõe de Secretaria de Cultura 

prevista nos art. 31 e 33. 

 

Para operacionalização do Sistema Municipal de Cultura estamos encaminhando o presente 

projeto de Lei que altera dispositivos adequando a mesmas em face da criação do Departamento de 

Cultura vinculado no Gabinete do Prefeito, assim a inclusão na Lei Complementar 27/2007 o Conselho 

Municipal de Políticas Culturais e do Fundo Municipal de Cultura. 

 

Em face destes aspectos estamos encaminhando o pressente projeto de lei, o qual solicitamos a 

Vossa aprovação. 

 

Com protestos de estima e apreço subscrevemo-nos, 

 

Cordialmente. 
 

 

Claudirlei Dorini 

Prefeito Municipal 


