
lNSTITul  0 SISTEMA MUNICIPAL DE
CULTURA -SMC E DISP6E SOBRE A
cOMposicao E 0 FUNcioNAMENTO
D0     CONSELIIO     MUNICIPAL     DE
POLiT!CA   CuLTURAL   -   CREPC   DA
SECRETARIA         MUNICIPAL          DE
ESPORTE,  CuLTURA  E  TURISMO  -
SECUT,           E           DA           0UTRAS
PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO MUNICIPAL de Breu Branco, Estado do Pafa] faz saber a
sociedade do Municl'pio que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e manda
que se publidue a seguinte Lei:

CApiTULO I
DO SISTERAA MUNfc]PAL DE CuLTURA

Art.  1®.  Fica  instituido  o  Sistema  municipal  de  Cultura  -  SMC,  com  as
seguintes finalidades:

i - integrar os 6ngaos, programas e a§6es cuiturais do Govemo Municipal;

1] - Contribujr para a  implementapao de politicas culturais democraticas e
permanentes, pactuadas entre os entes da federagao e sociedade civil;

111 -Artioular ae5es com vistas a estabelecer e efetivar, no ambito municipal,
a P!ano Nacional de Cuftura; e

IV - Promover iniciativas para apoiar o desenvolvimento social com pleno
exelictcio dos direitos cLilturais e acesso as fontes da oultura naciona].

Art] 2°. Integram o SMC:

I - Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo e os seus entes vinculados, a
seguir indicados:

a) Deparfamento de Cultura;

b} Liga Municipal de Dances;

c)  Uniao  dos  Torpedos  de  Educacao  lnfantil  e  Juvenil  do  Pa fa  (Grupo
Torpedos Mirins) ;

d} Associaeao de Mtisicos e Escritores de Breu Branco -AME;

e} Liga Municipal de Blocos e Sonorizagao;



PAR^GRAFO  ON]CO.  Outros 6rgaos  poderao  integral a SMC,  conforme
dispuser ate da Secretaria Municipal de Esporte] Cult_ura e Turismo.

Art. 3°. A Secretaria Municipal de Espor[e, Cultura e Turismo, 6rgao central
do SMC. compete:

I - Exemer a coordenaeao-geral do Sistema;
11  -  Estabelecer as  orientac6es  e  deliberac6es  normativas  e  de  gestao,

consensuadas no plenario do CMPC e nas instancias setoriais referidas nos §3° a
5® do art.12;

Ill  -  emitir  recomendag6es,  resolug6es  e  outros  pronunciamentos  sobre
materias relacionadas com o SMC, observadas as diretr-Lzes sugeridas pelo CMPC;

IV - Desenvolver e  reunir,  com o apoio dos 6rgaos integrantes do SMC,
indicadores e paramefros quantitativos e qualitativos para a descentralizacao dos
hens e serviGos culturais promovidos ou  apoiados,  direfa  ou  indiretamente,  com
recursos da Uniao;

V  -  Sistematizar e  promover,  com  apoio  dos  segmentos  pertinentes  no
ambito  da  administragao  pdblica  municipal,  a  compatibilizapao  e  interacao  de
normas,  procedimentos tecnicos e sistemas de gestao relatives a preservacao e
disseminaeao do patrim6nio material e imaterial sob a guarda da Uniao;

VI -Subsidiar as politicas e apdes transversais da cultura nos planos e a€6es
estrategicos do Govemo e do Estado Brasiteiro;

Vll  -  Auxiliar  o  Govemo  Municipal  e  subsidiar  os  entes  federados  no
estabelecimento de instrumentos metodol6gicos e na classificacao dos programas
e ag5es culturais no ambito dos respectivos planos plurianilais; e

Vl!! -Coordenar e convocar a Conferencia Municipal de Cu!tijra.

Art. 40. 0 SMC tom os seguintes objetivos:

I -lncentivar parcerias no ambito do setor pdblico e com o setor privado, na
area de gestao e promocao da oultura;

11  -  Reunir,  consolidar  e  disseminar  dados  dos  6rgaos  e  entidades  dele
integrantes  em  base  de  dados,  a  ser  artioulada,  coordenada  e  difundida  pela
Secrctaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo;

Ill - Promover a transpafencia dos investimentos na area cultural;
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lv -lncentivar, integrar e coordenar a formacao de redes e sistem
nas diversas areas do fazer cultural;

V - Estimular a imp!antacao dos Sistemas Estaduais de Cultura;

s setori

VI - Promover a integracao da cuhora municipal e das politicas ptlblicas de
oultura do municipio, no ambito da comunidade Estadual, Federal; e

Vij - Promover a cuitura em toda a sua amplitude,  encontrando os meios
para realizar o encontro dos conhecimentos e teenicas criativos, concorrendo para
a  vatorizacao das atividades e  profiss6es oulturais e artisticas,  e fomentando  a
cultura cn'tica e a ]iberdade de chag5o e expressao coma elementos indissociaveis
do desenvoivimento ou]tural brasileiro e universal.

cApiTUL0 11
D0 CONSELHO MUNICIPAL DE POLiTICA CULTURAL - CMPC

Art.  5®.  0  CMPC,   6rgao  colegiado  integrante  da  estrutura   basica  da
Secretaria Municipal de Esporfe, Cultura e Turismo, tern por finalidade:

I  -  Proper  a  formulacao  de  politicas  pt]blicas,  com  vistas  a  promover  a
artiou]acao  e  a  debate  dos  diferentes  niveis  de  governo  e  a  sociedade  civil
organizada,  para  o  desenvolvimento  e  a  fomento  das  atividades  culturais  no
ferrit6rfe mtinicipa!.

Art. 6®. 0 CMPC e integrado pelos seguintes entes:

I - Plenario;

!! -Comife de !ntegrafao de Po!iticas Cijltljrais -C!POC;

Ill - Colegiados Setoriais;

lv - Comiss5es Tematicas ou Grupos de Trabalho; e
V - Confetencia Municipal de Cultura.

Art. 7°. Compete ao Plenario do CMPC:

I   -   Estabelecer  orientag5es   e   diretrizes,   hem   come   propor   moeees
pertinentes aos objetivos e atribuigives do SMC;

11 - Proper e aprovar, previamente ao encaminhamento a coordenacaoi!eral
do SMC,  tratada no inciso  I  do art.  3®]  as diretrizes gerais do Plano Municipal de
Cultura;

111 -Acompanhar e avaliar a execucao do plane Municipal de Cultura;
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do  sistema  munieipal,  estadual  e  federal  de  financiamento  da  cultura  e  propor
medidas que concorram para o oumprimento das diretrizes estabelecidas no Plano
Nacional de Cultura;

V -Apoiar os acordos e pactos entre os entes federados, com o objetivo de
estabelecer a efetiva cooperagao federativa necessaria a consolida?ao do SMC;

VI - Esfabelecer cooperagao com os movimentos sociais, organiza?6es nao
govemamenfais e a setor empresarial;

VIl - lncentivar a  participaeao democfatica  na gesfao das  politicas e dos
investimentos ptiblicos na area da cultura;

VIII -Delegar as diferentes instancias componentes do CMPC a deliberacao
e acompanhamento de materias;

lx -Aprovar o negimento intemo da Confefencia Municipal de Cultura;

X -  Estabelecer o  regimento  inferno  do  CMPC,  a  ssr aprovado  pelo  (a)
Secrefario (a} Municipal de Esperte, Cu!tura e Turismo.

Art. 8®. Compete ao CIPOC artioular as agendas e coordenar a pauta de
trahalho das difereutes insfancias do CMPC.

Art.   9®.  Compete  aos  Colegiados  Setoriais  fornecer  subsidios  para  a
definicao de politicas, diretrizes e estrafegias dos respectivos setores culturais de
que trata o art. 12, e apresentar as diretrizes dos setores representados no CMPC,
previamente a aprovacao prevista no incise 11 do art. 7°.

Art.  loo.  Compete  as  Comissdes  Tematicas  e  aos  Grupos  de  Trabalho
fomecer subsidies para a tomada de decisao sobre temas especificos, transversais
ou emergenciais relacionados a area cultural.

Art.  11®.  Compete  a  Confefencia  Municipal  de  Cultura  analisar,  aprovar
map@es,  proposig6es  e  avaliar  a  execuGao  das  mctas  concernentes  ao  Piano
Municipal de Cultura e as respectivas revis@es ou adequaedes.

Art.  12®.  0 CMPC e seu  Plenario serao  presididos  pelo (a)  Secrefario  (a)
Municipal  de  Esporte,  Cultura  e Turismo e,  em  sua  ausencia.  pela  Diretora  do
Departamento de Cultura.

§ 1®. 0 Plenario sera integrado pe!o (a) Secrefario (a} Municipal de Esporte.
Cultura e Turismo e por:

I - 04 (quatro) representantes do Poder Pdblico Municipal;

11 -04 (quatro) representantes da Sociedade Civil Organizada.



Pdblico e da sociedade civil, de acordo com regiments intemo do CMPC,

§ 3e. As Comiss6es Tematicas ou Grupos de Trabalho serao integrados par
representantes do Poder Pdblico e da sociedade civil,  de acordo com norma da
Secretaria Municipal de Esporfe, Culture e Turismo.

§ 4®. A Cop,ferencia Municipal de Culture sera constitufda par represe.nfantes
da sociedade civil indicados em Pie-Confenencias Setoriais de Cultura, e dQ Poder
Priblico dos entes federados, em observancia ao disposto no regimento pr6prio da
confefencia, a ser aprovado pelo Plenario do CMPC.

§  5e.  0  regimento  interno  do  CMPC  estabelecefa  as  possibilidades  de
reuniao car,junta de ce!egiados tratadce nee incises !!1 a !V do art. 6°.

Art.13®. Os representantes do Poder Priblico e da sociedade civil, titulares e
suplentes,  no ambito do CMPC,  serao designados  pe!a  Secretaria  Municipal  de
Esporte, Cultura e Turismo.

Art.  14°, Os representantes da sociedade civil integrantes do CMPC tefao
mandato de dais anos, renovavel uma vez, par igual periodo.

Art,  15®.  0  Plenario  do  CMPC  reunir-se-a  ordinarfamente  uma  vez  per
trimestre e, extraordinariamente, par convocagao do sou Presidente.

Art.  16°.  A  funQao  de  membro  do  CMPC  nao  sera  remunerada  e  sera
considerada ppestagao de relevante interesse pt] blico.

Art. 17®. As reuni6es do Plenario do CMPC serao realizadas ordinariamente
no municipio.

Art.18®. As reunites do Plenario do CMPC seriio instaladas com a presence
de, no minimo, cinquenfa por canto dos conselheiros.

Art.  19®.  As  decis6es  do  Plenario  do  CMPC  ser5o  tomadas  per  maioria
simples  de  votes,  a  excecao  das  situaeees  que  exijam  qu6rum  qualificado,  de
acordo com o negimento interno.

Art. 20®. Ao Pnesidente do CMPC cabefa somente a voto de qualidade, nas
votap5es que resuiferem em empate.

Art. 21®. 0 departamento de Cu3tura prestafa apoio teenico e administrati.¢o
ao CMPC-

Art. 22®. Seoretaria Municipal de Esporfe,  Cultura e Turismo, fa fa publicar,
ad referendum do CMPC, o regulamento da Ill Confefencia Municipal de Cultura, a
se realizar em 2021.



GOVERN0  DO  MLJNIcipIO  DE  BREU  BFIANCO,  ESTADO  DO  PARA,  aos  25
(vinte e cinco) dfas do mss de junho do ano de 2020.
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