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Conceigao do Jacuipe

Humanizar &  Desenvolver

Lei Municipal n° 438, de 20 de Abri] de 2009.

"institui  o  Conselho` Municipal  de

Cultura  -  COMCUT  e  da  outras
providencias".

A  Prefeita  do  M^ulicipio   de  Conceigiv   do  Jaouipe,  Estado   da  Bahia,
Excelentissima Senhora, TANIA MARIA RIBEmo YOSHIDA, em obediencia ao
disposto na Lei Organica Municipal, faz saber que a Camara Municipal de Vereadores
aprovou e foi sancionada a segiviute Lei:

Art.   1°  -  Fica  instituido  o  Conselho  Mmitipal  de  Cultura  -  COMCUT,  6rgto
deliberativo,  consultivo  e  de  assessoramento,  virmilado  a  Seerctaria  de  Cultura  e
Esporte, destinado a desenvolver, planejar e orientar uma politica de apses pertinentes
ao desenvolvimento turistico e cultural do Municipio de. Concei9ao do Jacuipe.

Art. 2° - 0 Conselho Municipal de Crfulra -COMCUT - sera composto por 12 (doze)
representantes conforme determinado abaixo nominados nomeados e regulamentados
por decreto do exeoutivo, sendo:

I.          Urn representante da secretaria de cultura e Eaporte;
11.         Urn representante da secrctaria do Mtio-ambiente;
Ill.       Urn representante da secretaria de obras e servigos RIblicos;
IV.       Urn representinte da secretaria de Educagao;
V.        Urn representante`da camara Municipal Legislativa;
VI.       Urn representante dos Dirigentes Lojistas;
VII.      Urn representante das Indistrias;
VIII.    Urn artesao do Municipio;
IX.       Urn rquesentante dos artistas do Municipio e;
X.        Tr.6s  rapresentantes  da  cormnidade  a  serem  escoihidos  conforme  os

seguintes cht6rios :

. Ser cidadao de Conceigao do Jacuipe e residir no Municipio;

. Ter tempo para dedicar-se as atividades do Conselho e;

. Querer participar.

Par4grafo theo - A participap5o no Conselho constinii fung5o pdblica relevante, sendo
vedada qualquer remunerap5o.

Art. 3° - 0 Conselho Municipal de Cultura - COMCUT - se reunife pelo memos uma
vez  por  semana,  em  dia e  hofarios  e  local  a  serer definidos  mediante  decneto  do
executivo£,             \
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Art. 40 - Ap6s a formapao do COMCur - seus membros devuto criar e organizar urn
Regimento  htqup que devera ser encaminhndo ac Chefe do Exeeutivo  para  envio,
disoussaoeaprovapaopelaCamaraMunicipalI,egislativadeConceiefodoJacuipe.

Art.5°-EstaLeiseriregulamentadanopiande60(sessenta)dias.

Art.  6°  -  Esta Lei  entra  en  vigor na data  de  sun publicapfo,  revogam-se  as  leis  e
disposigdes em contrato.
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Gabinete da Prefeita Municipal de Conceicao do Jacuipe, em 20 de Abril de

aTin'riin Emo YOSHIDA
PREFEITA MUNIonAL
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