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Finalidade:

PREf[lTURA

CONCEICAO  DO

IACuipE
TRABALHAND0  POR  UMA  CIDADE  MELHOB

CONSELHO  MUNICIPAL  DE CULTURA -CMC

C)RGAO COLEGIADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE  CULTURA e

ESPORTES

Exercer, em carater permanente, fun?6es deliberativas,
normativas e fiscalizadoras  nas areas de atividade
cultural  do  Municipio de Conceigao do Jacuipe.

LEGISLAGAO

Lei  n° 424/2008, de 25 de junho de 2008

"Cria      o      Conselho      Municipal      de

Cultura, e da outras providencias."

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CONCEIGAO  DO  JACuipE,  ESTADO  DA
BAHIA,

Fago saber que a Camara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°      Fica   criado   o   Conselho   Municipal   de   Cultura   -   CMC,   6rgao
colegiado,     de     carater     permanente,     com     fun?6es     deliberativas,     normativas,
fiscalizadoras  nas  areas de  atividade  cultural  do  Municipio de  Concei?ao do Jacuipe,
nos termos desta lei.

Art.2°      0    Conselho    Municipal    de    Cultura,    vinculado    a    Secretaria
Municipal  de  Cultura  e  Esportes  -  SMCE  viabilizara  a  rela?ao  entre  a  Administra?ao
Municipal    e    os    setores    da    sociedade    civil    ligados    a    cultura,    participando    da
elaboragao,    da    execu?ao   e   da   fiscaliza?ao   da    politica    cultural    da    cidade   de
Conceigao do Jacuipe.

Art.30      Ao conselho Municipal  de cultura compete:
I  -        representar  a  sociedade  civil,  junto  ao  poder  pulblico  Municipal,

em todos os assuntos que digam  respeito a cultura;
11-        elaborar,  junto   a   Secretaria   Municipal   de   Cultura   e   Espor{es  -

SMCE,  diretrizes e  normas da  politica cultural  do municipio;
Ill  -        estimular  a  democratiza?ao  e  a  descentralizagao  das  atividades

de   produ?ao   e   difusao   culturais   no   Municipio,   fomentando   a
cidadania   cultural   como  direito   de   acesso  e  frui?ao  dos   bens
culturais,   de   produeao   cultural   e   de   preservaeao   da   mem6ria
hist6rica,  social,  politica e  artistica;

lv-        estimular  a  continuidade  dos  projetos  culturais  de  interesse  do
municipio,  independentemente das mudan?as de gestao;
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V-        receber e  opinar  sobre  consultas  de  entidades  da  sociedade  ou

lx-

de  6rgaos  publicos  e  sobre  quest6es  de  relevancia  cultural  para
a  Cidade  de  Conceigao  do  Jacuipe,  inclusive  sobre  o  patrim6nio
hist6rico e sua preserva?ao;
promover  estudos  para  o  aperfeigoamento  da  legislagao  sobre
politica  cultural;
elaborar e aprovar seu  regimento;
avaliar a  execugao das diretrizes e  metas anuais  na  area cultural
da   Secretaria   Municipal   de   Cultura   e   Esportes   -   SMCE,   bern
como as suas relag6es com  a sociedade civil;
realizar  e/ou  encomendar  estudos  e  pesquisas  sobre  quest6es
relevantes  no ambito da cultura.

0 Conselho  Municipal de Cultura tern a seguinte estrutura:
Coordenagao Colegiada;
01  (urn)  Conselho  Geral;

Ill  -        05  (cinco) Comiss6esTematicas;
lv-        01  (uma)Plenaria.

Paragrafo tlnico.        0  Colegiado  a  que  se  refere  o  inciso  I  deste  artigo
sera  constituido  pelo  o  Secretario  de  Cultura  e  Esportes  -  SMCE,  o  Coordenador
Geral  e  o  Vice  Coordenador,  que  serao  eleitos  pelos  pares  dentre  os  membros  do
Conselho Geral.

Art.5°      As comiss6es Tematicas serao divididas pelas seguintes areas:
I  -       Ar{es cenicas: teatro,  danga,  aries circenses,  mtlsica;

11-        Aries     Visuais     e     Audiovisuais:     aries     plasticas     e     graficas,
fotografia,  cinema,  video,  radio e televisao;

Ill  -         Livro  e  Literatura:  literatura,  bibliotecas  e  arquivos;
lv-         Patrim6nio      Hist6rico      e      Cultural:      arquitetura,      arqueologia,

museologia   e   hist6ria;    Cultura    Negra   e    Patrim6nio    lmaterial:
tradi?6es  populares,  antropologia,  sociologia;

V-        Eventos  de  Rua:  festas  e  rituais  de  rua,   especialmente  o  Sao
Joao;

Art.60      Cada comissao Tematica sera assim constituida  :
I -        01  (urn)  representante  da  perspectiva  comunitaria  em  conceigao

do  Jacuipe,  oriundo  de  entidades  das  comunidades  de  bairro  ou
de instituig6es voltadas para essas tematicas e fazeres;

11  -01   (urn)  representante  da  perspectiva  profissional  no  ambito  das
tematicas  reunidas  por cada  Comissao,  oriundo  de  entidades  ou
institui?6es que agreguem tais segmentos  profissionais;

111-        01    (urn)    representante   da    perspectiva   do   conhecimento   em
cultura,   oriundo   de   entidades   e   instituig6es   voltadas   para   a
produgao   e   circulagao   do   conhecimento   cultural,    inclusive   a
midia;

lv-01  (urn)  representante  da  perspectiva  da  vida  politica  da  cidade,
oriundo    dos    circulos    politicos,     partidos,     casa    legislativa    e
movimentos sociais;
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V-        01   (urn)   representante  da   perspectiva  empresarial,   oriundo  de
entidades     e     instituig6es     empreendedoras     de     cultura     em
Conceigao do Jacuipe;

Vl  -        01  (urn)  representante da  perspectiva governamental,  oriundo de
6rgaos municipais  ligados a  cultura.

.     §1°.        A  Comissao  de  patrim6nio  Hist6rico  e  cultural  podera  contar
com  a  participagao  efetiva  de  especialistas  nas  areas  de  restauragao,  legislaeao  de
tombamento,    hist6ria    e    planejamento    urbano,    por    indica?ao    da    Coordenagao
Colegiada, tendo em vista sua especificidade.

§2°.        Sera  criada  uma  comissao  Tecnica  governamental,   reunindo
tecnicos  indicados  pelas  Secretarias  Municipais  de  Obras  e  Servi?os  Ptlblicos  e  do
Meio  Ambiente,  para  apreciagao  especializada  indispensavel  de  processos  e  temas
concernentes a questao do  Patrim6nio Material em  Conceigao do Jacuipe.

§3°.        O  conselho  Municipal  de  cultura  e  suas  comiss6es  T6cnicas
poderao    contar    com    o    suporte    consultivo    de    Comiss6es    LocaisITerritoriais,
denominag6es     Colegiadas     Locals     de     Cultura,     que     serao     instituidas     pelas
comunidades   culturais   dos   bairros   da   cidade   e   referendadas   pela   Conferencia
Municipal  de  Cultura.

Art.7°      Os  mandatos  dos  membros  das  Comiss6es  terao  duragao  de  2
(dois) anos, cabendo apenas uma recondugao.

Art.80      O conselho Geral sera assim  constituido:
I  -        02  (dois)  membros da coordena?ao colegiada;

11-        02     (dois)     representantes     t6cnicos,     todos     indicados     pela
Secretaria  Municipal de Cultura  e Esportes -SMCE;

Ill  -        01  (urn)  representante do  poder Legislativo  Municipal,  escolhidos

pela Comissao de Educa?ao e Cultura da Camara Municipal;
lv-        02  (dois)  representantes  de  cada  Comissao  Tematica,  prevista

no  inciso  Ill  do  arfigo 4° desta  Lei.

Art.90      A Coordenagao colegiada compete:
I  -    implementar as deliberag6es do  Conselho Geral;

11  -    garantir o  pleno funcionamento de todas as  instancias do CMC.

Art.10        Ao conselho Geral  compete:
I  -        Cumprir e fazer cumprir as  disposig6es  desta  Lei,  especialmente

o  disposto  no  artigo  3°,  em  conformidade  com  as  decis6es  das
Comiss6es Tematicas;

11  -        criare alterarseu  Regimento,  submetendo a aprovagaodo chefe
do  Poder Executivo;

Ill  -        convocar a  plenaria e a ela encaminhar relat6rio anual;
lv -        fiscalizar a  administragao do conselho  Municipal  de cultura;
V-        receber e  opinar  sobre  consultas  de  entidades  da  sociedade  ou

de  6rgaos  pulblicos  sobre  quest6es  de  relevancia  cultural  para  a
cidade de Conceigao do Jacuipe;

Vl  -        realizar  a   Conferencia   Municipal   de   Cultura   de   Concei?ao   do
Jacuipe.
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Art.11        As comiss6esTematicas compete:
I -    discutir,   de  forma   abrangente,   todas   as  quest6es   relativas   as

respectivas areas de atuagao;
11 -    estabelecer diretrizes e  metas  anuais  para  o desenvolvimento da

sua   tematica   especifica,    e   encaminhar   suas   sugest6es   ao
Conselho Geral;

111 -    escolher  seu  Coordenador  e  Vice-coordenador,  que  serao  seus
representantes  no  Conselho  Geral,  conforme  inciso  lv  do  artjgo
8° desta  Lei.

Art.12        A  plenaria,  dequetratao  inciso  lvdoartigo4°desta  Lei,  serao
f6rum  de  debates  sobre  as  principals  quest6es  surgidas  no  decorrer  do  ano  nas
Comiss6es Tematicas e no Conselho Geral.

Art.13        A  plenaria sera assim  constituida:
I  -        todos os membros das 05  (cinco) Comiss6esTematicas;

11  -        todososmembrosdoconselhoGeral;
Ill  -        ate 02  (dois) convidados indicados pelas comiss6es Tematicas;
lv-        ate  02  (dois)  convidados  indicados  pela  secretaria  Municipal  de

Cultura e Esportes -SMCE;
V-        ate    02    (dois)    convidados    indicados    pelo    Poder    Legislativo

Municipal.

Art.14        A  plenaria  reunir-se-a  1(uma) vezao ano.

§1°.        A     reuniao     podera     ser     pdblica,     nao     sendo     dado     aos
observadores o direito a voz e voto.

§2°.        A   pauta   da   reuniao   sera   sugerida   pelo   Conselho   Geral   e
submetida a aprecia?ao da  Plenaria.

§3°.        A   Plenaria   acontecera   durante   a   Conferencia   Municipal   de
Cultura de Conceigao do Jacuipe.

Art.15         A  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Esportes  -SMCE  devera
propiciar  estrutura  fisica  para  funcionamento  do  Conselho  Geral  e  da  Plenaria,  bern
como   o   custeio   de   seu   funcionamento,   no   que   se   refere   a   pessoal,   materiais,
convocag6es,  arquivo e administragao geral do Conselho Municipal de Cultura.

Art.16         0  Regimento do  conselho  Municipal  de  cultura determinara  os
mecanismos de suplencia de membros e a periodicidade e forma de convoca?ao das
reuni6es ordinarias das 4(quatro)  instancias que o comp6em,  bern como das reuni6es
extraordinarias,  observado  o disposto  no artigo  10,  inciso  Ill,  e  no artigo  13 desta  Lei.

Art.17        0    credenciamento    inicial    da    entidade    ou    instituigao    para
participagao  das  Comiss6es  Tematicas  do  Conselho  Municipal  de  Cultura  ficara  a
cargo  da   Comissao   Provis6ria  de   Credenciamento  -  CPC,   a   ser  constituida   pela
Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Esportes  -SMCE,  observado  o  disposto  no  arfigo
5o desta  Lei.
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§1°.       A  Cpc  de  que  trata  o  caput  desse  artigo  sera  composta  pelo
Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Esportes  -  SMCE,  que,  a  presidira  e  por  01   (urn)
representante   indicados   pela   Comissao   de   Educagao   e   Cultura   da   Camara   dos
Vereadores.

§2°.        Os  membros  da  CPC  indicados  pela  Secretaria  Municipal  de
Cultura  e  Esportes  - SMCE  e  pela  Comissao de  Educagao  e Cultura da  Camara  dos
Vereadores ,representarao  cada  uma  das  05  (cinco)  areas  nas  quais  se  dividem  as
Comiss6es Tematicas.

§3°.        A    CPC    recebera    todas    as    solicitag6es    de    entidades    ou
instituig6es      interessadas      em      credenciarem-se      nas      Comiss6es      Tematicas
correspondentes  as  suas  respectivas  areas,  e  indicara  aquelas  consideradas  aptas
para cadastramento.

§4°.        Os  criterios  para  cadastramento  de  entidades  ou  institui?6es
serao  o  de  comprovada  atuagao  na  area  tematica   pleiteada  e  tempo  de  criagao
superior a  02  (dois)  anos.

§5°.        Dentre    as   entidades    ou    instituig6es    cadastradas,    a    CPC
credenciara aquelas que parficiparao da  indicagao das Comiss6es Tematicas.

§6°.        0     processo    de    eleigao    dos     membros    das    Comiss6es
Tematicas se clara da seguinte forma:

a)        cada  instituigao  se  credencia  por  perspectiva  que  constitui  cada
Comissao    Tematica:    comunitaria,    profissional,    conhecimento,
vida  politica da cidade,  empresarial e governamental;

b)        ao  se  credenciar,   a  instituigao  declara  as  areas  tematicas  nas
quais se considera  habilitada a votar;

c)        as  instituig6es  interessadas  em  uma  vaga  na  camara  Tematica
na qual se inscreveu  indicam seu candidato para eleigao;

d)        a elei?ao ocorrera em  locals e horarios a serem divulgados;
e)       As  urnas  serao  abertas  e  a  contagem   sera  realjzada  durante

uma sessao pilblica a ser amplamente divulgada;
f)        Em  caso  de  empate,  a  plenaria  da  sessao  pdblica  votara  entre

os candidatos.

§7°.        A    CPC    informara    todo    o    processo    de    cadastramento    e
credenciamento  das  entidades  ou   institui?6es  a  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e
Esportes   -   SMCE,   enviando   toda   a   documentagao   para   homologa?ao   por  esta
Secretaria.

§8°.        A   CPC   se   extinguira   com   a   posse   das   Comiss6es,   e   o
Conselho Geral absorvera as suas atribui?6es.

§9°.        O  cadastramento da  entidade ou  instituigao implica em  direito a
sua  participagao  na  Plenaria do Conselho  Municipal  de Cultura.

Art.18       As  despesas  com  a  execu?ao  desta  Lei  correrao  por conta  das
dotag6es orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessarias.

Art.19        Esta  Lei entre em  vigorna data de sua  publicagao.

Art.20        Ficam  revogadas as disposig6es em contrarias.
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GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CONCEICAO  DO  JACuipE,  em
25 de I.unho de 2008.

iE =s:-.___    i
ROS  DE OLIVEIRA

refeito


