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LEI N" I.4II,DE24 DE JANIEIRO DE 2014.

Dispde sobre o Sistema Municipal de Cultura de S5o Gongalo

do Amarante/RN, o Fundo Municipal de Cultura, o Conselho

Municipal de Politica Cultural e o Incentivo Fiscal a Cultura,

com principios, objetivos, estrutura, organizagdo, gest6o,

inter-relagdes entre os seus componentes, recursos humanos,

financiamento e di outras provid6ncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTEIRNI,

uso de suas atribuig6es legais,

FAQO SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

DISPOSTCAO pnnr,rMINAR

Art. 1". Esta lei regula no municipio de 56o Gongalo do Amarante/RN, em

conformidade com a ConstituigSo da Repriblica Federativa do Brasil e a Lei Orgdnica do

Municipio, o Sistema Municipal de Cultura - SMC, que tem por finalidade promover o

desenvolvimento humano, social e econ6mico, com pleno exercicio dos direitos culturais.

Pardgrafo fnico. O Sistema Municipal de Cultura - SMC integra o Sistema

Nacional de Cultura - SNC e se constitui no principal articulador, no dmbito municipal, das

politicas priblicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestdo compartilhada com os

demais entes federados e a sociedade civil.

TiTULo I
DA POLiTICA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 2" A politica municipal de cultura estabelece o papel do Poder Priblico

Municipal na gest6o da cultura, explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a

todos os municipes e define pressupostos que fundamentam as politicas, programas,

projetos e ag6es formuladas e executadas pela Prefeitura Municipal de 56o Gongalo do

Amarante/RN, com a participagdo da sociedade, no campo da cultura.
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CAPiTULO I
Do Papel do Poder Pfblico Municipal na Gestflo da Cultura

Art. 3'A cultura 6 um direito fundamental do ser humano, devendo o Poder Priblico

Municipal prover as condig6es indispensiiveis ao seu pleno exercicio, no dmbito do

Municipio de S5o Gongalo do Amarante/RN.

Art. 4o A cultura 6 um importante vetor de desenvolvimento humano, social e

econ6mico, devendo ser tratada como uma iirea estrat6gica para o desenvolvimento

sustent6vel e para a promogdo dapaz no Municipio de S5o Gongalo do Amarante/RN.

Art. 5o E responsabilidade do Poder Priblico Municipal, com a participagdo da

sociedade, planejar e fomentar politicas priblicas de cultura, assegurar a preservagSo e

promover a valonzagSo do patrim6nio cultural material e imaterial do Municipio de Slo

Gongalo do Amarante/RN e estabelecer condig6es para o desenvolvimento da economia da

cultura, considerando em primeiro plano o interesse priblico e o respeito i diversidade

cultural.

Art. 6' Cabe ao Poder Priblico do Municipio de 56o Gongalo do Amarante/RN

planejar e implementar politicas priblicas para:

I - assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de todos os

cidaddos, com plena liberdade de expressSo e criag6o;

II - universalizar o acesso aos bens e servigos culturais;

III - contribuir para a construgdo da cidadania cultural;

IV - reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressdes

culturais presentes no municipio;

V - combater a discriminagdo e o preconceito de qualquer esp6cie e nattreza;

VI - promover a equidade social e territorial do desenvolvimento cultural;

VII - qualificar e garantir a transpar6ncia da gestdo cultural;

VIII - democratizar os processos decis6rios, assegurando a participagSo e o controle

social;

IX - estruturar e regulamentar a economia da cultura, no dmbito local;

X - consolidar a cultura como importante vetor do desenvolvimento sustentiivel;
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XI - intensificar as trocas, os intercambios e os di6logos interculturais;

XII - contribuir para a promogAo da cultura dapaz.

Art. 7" A atuagio do Poder Priblico Municipal no campo da cultura n6o se

contrap6e ao setor privado, com o qual deve, sempre que possivel, desenvolver parcerias e

buscar a complementaridade das ag6es, evitando superposigSes e desperdicios.

Art. 8' A politica cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relagdo

estrat6gica com as demais politicas priblicas, em especial com as politicas de educagio,

comunicagSo social, meio ambiente, furismo, ciCncia e tecnologia, esporte, lazer, safde e

seguranga priblica.

Art. 9o Os planos e projetos de desenvolvimento, na sua formulagdo e execugSo,

devem sempre considerar os fatores culfurais e na sua avaliagdo uma ampla gama de

crit6rios, que v6o da liberdade politica, econ6mica e social ds oportunidades individuais de

safde, educagdo, cultura, produgio, criatividade, dignidade pessoal e respeito aos direitos

humanos, conforme indicadores sociais.

CAPITULO II
Dos Direitos Culturais

Art. 10. Cabe ao Poder Priblico Municipal garantir a todos os municipes o pleno

exercicio dos direitos culturais, entendidos como:

I - o direito i identidade e i diversidade cultural;

II - o direito d participagdo na vida cultural, compreendendo:

a) livre criagdo e expressdo;

b) livre acesso;

c) livre difus5o;

d) livre participagdo nas decisdes de politica cultural.

III-odireitoautoral;

IV - o direito ao intercdmbio cultural nacional e internacional.

CAPiTULO III
Da Concepgflo Tridimensional da Cultura
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Art. 11. O Poder Priblico Municipal compreende a concepgdo tridimensional

cultura - simb6lica, cidadd e econ6mica - como fundamento da politica municipal

cultura.

SEQAO I
Da Dimensflo Simb6lica da Cultura

Art. 12. A dimensdo simb6lica da cultura compreende os bens de natureza material

e imaterial que constituem o patrimdnio cultural do Municipio de S5o Gongalo do

Amarante/RN, abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos

formadores da sociedade local, conforme o art.216 da Constituigdo Federal.

Art. 13. Cabe ao Poder Priblico Municipal promover e proteger as infinitas

possibilidades de criagio simb6lica expressas em modos de vida, crengas, valores, pr6ticas,

rituais e identidades.

Art. 14. A politica cultural deve contemplar as express6es que caracteizam a

diversidade cultural do Municipio, abrangendo toda a produgdo nos campos das culturas

populares, eruditas e da indristria cultural.

Art. 15. Cabe ao Poder Priblico Municipal promover di6logos interculturais, nos

planos local, regional, nacional e internacional, considerando as diferentes concepg6es de

dignidade humana, presentes em todas as culturas, como instrumento de construg5;o dapaz,

moldada em padrdes de coes6o, integragio e harmonia entre os cidaddos, as comunidades,

os grupos sociais, os povos e nag6es.

sECAo il
Da Dimensflo Cidadi da Cultura

Art. 16. Os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e devem se

constituir numa plataforma de sustentagSo das politicas culturais.

Art. 17. Cabe ao Poder Priblico Municipal assegurar o pleno exercicio dos direitos

culfurais a todos os cidadSos, promovendo o acesso universal i cultura por meio do

estimulo d criagdo artistica, da democratizagdo das condigdes de produqIo, da oferta de

formagio, da expansSo dos meios de difusdo, da ampliaglo das possibilidades de fruigdo e

da livre circulagdo de valores culturais.
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Art. 18. O direito i identidade e i diversidade cultural deve ser assegurado pelo

Poder Priblico Municipal por meio de politicas priblicas de promogao e protegdo do

patrimOnio cultural do municipio, de promogio e protegdo das culturas indigenas, populares

e afro-brasileiras e, ainda, de iniciativas voltadas para o reconhecimento e valorizagio da

cultura de outros grupos sociais, dtnicos e de g6nero, conforme os arts. 215 e 216 da

Constituig5o Federal.

Art. 19. O direito d participagdo na vida cultural deve ser assegurado pelo Poder

Priblico Municipal com a garantia da plena liberdade para ciar, fruir e difundir a cultura e

da n6o inger6ncia estatal na vida criativa da sociedade.

Art. 20. O direito i participagdo na vida cultural deve ser assegurado igualmente ds

pessoas com deficiCncia, gue devem ter garantidas condigdes de acessibilidade e

oportunidades de desenvolver e utllizar seu potencial criativo, artistico e intelectual.

Art. 21. O estimulo i participagdo da sociedade nas decisSes de politica cultural

deve ser efetivado por meio da criag6o e articulagdo de conselhos parit6rios, com os

representantes da sociedade democraticamente eleitos pelos respectivos segmentos, bem

como, darealizagdo de confer€ncias e da instalagdo de colegiados, comissSes e f6runs.

SECAO ru
Da Dimensio Econ6mica da Cultura

Art. 22. Cabe ao Poder Priblico Municipal criar as condig6es para o

desenvolvimento da cultura como espago de inovagdo e expressSo da criatividade local e

fonte de oportunidades de geragSo de ocupag6es produtivas e de renda, fomentando a

sustentabilidade e promovendo a desconcentrag5o dos fluxos de formag5o, produgdo e

difusdo das distintas linguagens artisticas e mriltiplas express6es culturais.

Art.23. O Poder Priblico Municipal deve fomentar a economia da cultura como:

I - sistema de produgdo, materializado em cadeias produtivas, num processo que

envolva as fases de pesquisa, formagdo, produg6o, difusdo, distribuigdo e consumo;

II - elemento estratdgico da economia contempordnea, em que se configura como

um dos segmentos mais dindmicos e importante fator de desenvolvimento econ6mico e

social; e



Rio Grande do Norte

PREFETTURA MUNTCtpAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - Seo GonEalo do Amarante - RN - CEP 59.290-000

cNPJ/M F Ne 08.079.402100001-35

III - conjunto de valores e pr6ticas que t0m como refer€ncia a identidade e

diversidade cultural dos povos, possibilitando compatibilizar modernizagdo

desenvolvimento humano.

Art.24. As politicas priblicas no campo da economia da cultura devem entender os

bens culturais como portadores de ideias, valores e sentidos que constituem a identidade e a

diversidade cultural do municipio, n6o restritos ao seu valor mercantil.

Art.25. As politicas de fomento i cultura devem ser implementadas de acordo com

as especificidades de cada cadeia produtiva.

Art.26. O objetivo das politicas priblicas de fomento d cultura no Municipio de Sdo

Gongalo do Amarante/RN deve ser estimular a criag6o e o desenvolvimento de bens,

produtos e servigos e a geragdo de conhecimentos que sejam compartilhados por todos.

Art. 27. O Poder Priblico Municipal deve apoiar os artistas e produtores culturais

afuantes no municipio para que tenham assegurado o direito autoral de suas obras,

considerando o direito de acesso i cultura por toda sociedade.

rirur,o rr
DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

CAPiTULO I
Das Definig6es e dos Principios

Art. 28. Fica instituido, no dmbito do Municipio de 56o Gongalo do Amarante, o

Sistema Municipal de Cultura - SMC, vinculado a Fundagdo Cultural Dona Militana.

Art. 29. O SMC tem como objetivo estimular a produgdo e execugdo de projetos

culturais considerados relevantes para o desenvolvimento da cidade, na forma e nos limites

estabelecidos nesta Lei.

Art.30. O SMC compreenderii os seguintes mecanismos:

I - Fundo Municipal de Cultura - FMC

II - Mecenato Municipal de Cultura - MMC

Art. 31. O FMC se destina ao financiamento direto de projetos culturais

apresentados por pessoas fisicas, juridicas de direito privado, ou de direito priblico sem fins

lucrativos e de utilidade priblica municipal.
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Art.32. O MMC se destina ao financiamento de projetos culturais apresentados por

pessoas fisicas ou juridicas de direito pirblico ou privado por meio de captagdo de recursos

e renrincia fiscal autorizada junto aos contribuintes do Imposto Sobre Servigos de Qualquer

Natureza - ISS e Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.

Parigrafo rfinico. O lncentivo, previsto no "caput" do presente artigo, a projetos

apresentados por pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrativos, est6 condicionado

a oferta de produtos culturais grafuitos ou com pregos acessiveis d maior parcela da

populag5o.

Art. 33. Os projetos culturais que pretendem obter incentivos, deverdo ser

apresentados i Fundaglo Cultural Dona Militana, de acordo com o disposto pela

regulamentagdo desta Lei.

Parigrafo rinico. A Fundagdo Cultural Dona Militana publicaril edital anual

visando a inscrigio de projetos culturais ao SMC.

Art. 34. Poderdo ser beneficiados por esta Lei, projetos culturais nas 6reas de:

I - Artes Pliisticas;

II - Artes Grificas;

III - Artesanato e cultura popular;

IV - Bibliotecas e arquivos;

V-Cinemaevideo;

VI - Circo;

VII - Danga;

VIII - Edigdes de livros de arte,literatura e humanidades;

IX - Literatura;

X - Museus:

XI - Musica, 6pera e coral;

XII - Radiodifusdo Cultural;

XIII - Teatro

Art. 35. Fica criada, na estrutura da Fundagio Cultural Dona Militana, a Comissdo

de An6lise de Projetos - CAP.

\-
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Parfgrafo fnico. A CAP ser6 responsiivel pela avaliagdo e aprovagao de todos os

projetos encaminhados ao SIMAC e apreciageo da prestagdo de contas da aplicagio dos

recursos, ap6s an6lise cont6bil na 6rea t6cnica da Fundagflo Cultural Dona Militana.

Art. 36. A Comiss5o de Anrllise de Projetos - CAP, nomeada por Portaria do

Prefeito municipal, ser6 composta por 06 (seis) membros, de comprovada idoneidade e

reconhecida notoriedade no dmbito da cultura, distribuidos da seguinte forma:

I - como presidente nato, o diretor presidente da Fundaglo Cultural Dona Militana,

cabendo a ele o voto de desempate;

II - 03 (trds) membros indicados pelo Conselho Municipal de Cultura;

III - 03 (tr6s) membros indicados pelo prefeito municipal.

Art. 37. Os membros da CAP, com excegio de seu presidente nato, ter6o mandato

de um ano, podendo ser reconduzidos para mais um periodo, respeitando-se a manutengdo

de no minimo 1/3 (um tergo) dos membros do exercicio anterior.

Parigrafo rlnico. Os membros da CAP e os membros das Comissdes Julgadoras

dos editais de apoio d cultura ficam impedidos de exercer suas atribuigdes nos projetos de

sua autoria ou que participem, quando seus/estes projetos estiverem tramitado perante a

CAP ou perante as Comiss6es Julgadoras.

Art. 38. Os membros da CAP, bem como os membros das comiss6es julgadoras dos

Editais de Apoio i Cultura, nio serdo remunerados, com excegflo dos membros servidores

priblicos que ficardo recebendo sua pr6pria remuneragdo.

Parigrafo fnico. A participagdo dos servidores priblicos nas comiss6es de que trata

o caput, do presente artigo ser6 considerada de relevante interesse publico.

Art. 39. A CAP e os membros das Comiss6es Julgadoras dos Editais de Apoio i
Cultura definirdo, no prazo estabelecido em regulamento, dentre os proponentes habilitados

na Fundagdo Cultural Dona Militana, aqueles projetos considerados priorit6rios,

aprovando-os a partir de pareceres por escrito, segundo crit6rios de relevdncia e

oportunidade.

Parfgrafo linico. As entidades de classe representativas dos diversos seguimentos

culturais ter6o acesso, em todos os niveis, ds documentagdes referentes aos projetos

culturais beneficiados por esta lei.



\-

Rio Grande do Norte

PREFETTURA MUNTCtpAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - S5o Gongalo do Amarante - RN - CEP 59.290-OOO

cNPJ/M F Ns 08.079.402100001-35

Art. 40. Os projetos aprovados e seus respectivos orgamentos deverdo constar em

portarias expedidas pelo diretor presidente da Fundag6o Cultural Dona Militana e publicada

no Jornal Oficial do Municipio.

$1". A publicagdo da portaria prevista neste artigo altoriza o proponente a captar os

recursos junto aos contribuintes, no caso de projetos encaminhados ao MMC.

$2'. A autoizagdo para captagdo de recursos junto aos contribuintes ter6 validade de

01 (um) ano a contar da publicagio da portaria prevista no "caput" do presente artigo.

ilrt.41. Fica vedada a aprovag6o de projetos que ndo sejam estritamente de cariiter

cultural.

Art. 42. Os beneficios a que se refere esta Lei n6o ser6o concedidos a proponentes

ou financiadores inadimplente com a Prefeitura Municipal de S5o Gongalo do Amarante,

desde regularize sua situagdo no prazo de sete dias corridos, ap6s a publicagdo do edital.

Art. 43. As obras e ag6es culturais resultantes dos projetos culturais beneficiados

por esta Lei ser6o apresentadas, primeiramente, no dmbito territorial do municipio de Sio

Gongalo do Amarante.

Art. 44. Na diwlgagdo dos projetos financiados nos termos desta Lei, deveri

constar, obrigatoriamente, o apoio institucional da Prefeitura Municipal de 56o Gongalo do

Amarante, atrav6s da Fundag6o Cultural Dona Militana e do Sistema Municipal de

Cultura/SMC.

Art. 45. Na execugdo do projeto cultural beneficiado, fica o proponente obrigado a

apresentar ao municipio uma contrapartida social na forma de atividades de naixeza

cultural destinadas a universalizar o acesso 6 cultura.

Art. 46. A utilizagdo indevida dos beneficios concedidos por esta lei, mediante

fraude, simulagdo ou conluio, sujeitarri os respons6veis a multa correspondente a 02 (duas)

vezes o valor que deveria ter sido efetivamente aplicado no projeto, sem prejuizo de outras

sangSes civis, penais ou tributirias, bem como 6 exclusio de qualquer possibilidade de

beneficio do SMC, por um periodo de 02 (dois) anos ap6s o cumprimento dessas

obrigag6es.

sEqAo r

Do Conselho Municipal de Politica Cultural - CMPC
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Art. 47. O Conselho Municipal de Politica Cultural de S5o Gongalo do Amarante

6195o consultivo, deliberativo e fiscalizador, de representagdo paritiria do Poder Priblico e

da Sociedade Civil e de assessoramento da administragdo priblica, com fungdes normativas

nos termos desta Lei.

Art. 48. Ao Conselho Municipal de Politica Cultural de S5o Gongalo do Amarante

RN, compete:

I - promover ampla discussSo sobre a Politica Municipal de Cultura em parceria

com a Fundagio Cultural Dona Militana;

Il - realizar confer€ncias, semin6rios, f6runs com a presenga de entidades,

empresas, grupos e pessoas que atuam na 6rea cultural para avaliar a politica do setor e

elaborar propostas para o seu aperfeigoamento;

III - aprovar os planos, programas e projetos destinados i promogdo e

desenvolvimento das atividades culturais da Fundagdo Cultural Dona Militana;

IV - acompanhar e fiscalizar a implementag6o das politicas, programas, projetos e

agdes da Fundagdo Cultural Dona Militana na iirea cultural no dmbito do Municipio de S[o

Gongalo do Amarante;

V - definir crit6rios e aprovar os projetos culturais da iniciativa privada que

receber1o incentivos ou recursos financeiros do Poder Priblico em parceria com a FundagSo

Cultural Dona Militana;

VI - Realizar audiCncias priblicas para prestar contas de suas atividades ou tratar de

assuntos da irea cultural em parceria com a Fundagdo Cultural Dona Militana;

VII - Aprovar e propor penalidades para atividades culturais que utilizarem

indevidamente recursos priblicos ou praticarem atos lesivos ao desenvolvimento cultural;

VIII - Cadastrar as entidades, empresas, grupos e pessoas que atuem na 6rea

cultural e mantC-los informados das atividades do Conselho e dos assuntos importantes do

setor;

IX - Receber e opinar sobre consultas de projeto culturais de entidades da sociedade

civil, da FundagSo Cultural Dona Militana ou de 6rg5os priblicos afins;

X - Elaborar e aprovar seu regimento interno.
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Lrt. 49. O Conselho ser6 integrado por 12 (doze) membros de entidades da

sociedade civil, sendo 06 (seis) titulares e 06 suplentes e por 12 (doze) membros do Poder

Priblico, sendo 06 (seis) titulares e 06 (seis) suplentes.

$1" Os membros suplentes dos seguimentos governo e sociedade civil substituirdo

os titulares em suas aus6ncias e impedimentos.

$2" Os representantes da sociedade civil ser6o indicados em Assembleia Geral com

a participag[o da Diretoria Executiva da Fundagdo Cultural Dona Militana e dos

representantes das Cdmaras Setoriais e demais entidades que atuam naLrea especificamente

convocadas para este fim, todos com devida comprovagio de atuagdo no 0mbito do

Municipio por mais de 02 (dois) anos e que, preferencialmente, tenha constituigio de

Pessoa Juridica comprovada.

$3' A Composigdo do Conselho ser6 de 50% (cinqtenta por cento) dos

representantes da sociedade civil e 50% (cinquenta por cento) do seguimento governo.

$4" Os representantes do seguimento Governo que comporio o Conselho Municipal

de Politica Cultural ser6o indicados pelo Prefeito Municipal.

$5' Os representantes do seguimento da Sociedade civil serdo eleitos pelos seus

pares.

Art. 50. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Politica Cultural

Cultura, considerado de relevante servigo prestado ao municipio de S5o Gongalo do

Amarante, ser6 de dois anos, permitida uma recondugSo por igual periodo e sem

remuneragEo de qualquer esp6cie.

Art. 51. O Conselho Municipal de Cultura reunir-se-6 ordinariamente a cada 01

(um) m6s.

$1" O Conselho se reunir6 extraordinariamente por decislo do seu presidente, por

deliberagio de reuniio anterior ou a requerimento de um tergo dos conselheiros.

$2' A convocagio das reuni6es seri feita pelo presidente atravds de edital,

telegrama, e-mails, telefonema e ou convites com anteced€ncia de cinco dias.

Art. 52. Poderio participar, a convite e sem direito a voto, das reuniOes do

Conselho, t6cnicos, especialistas, representantes de 6rg6os priblicos, representantes de

entidades da sociedade e outras pessoas envolvidas com as mat6rias em discussSo com o
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objetivo de prestar esclarecimento ou manifestar sua opinieo sobre a Politica Cultural nas

03 (tr6s) esferas de governo.

Art. 53. Ser6 assegurado ao Conselho Municipal de Politica Cultural dotagdo

orgament5ria, infra-estrutura,, material de expediente e pessoal necess6rios para o seu

funcionamento.

Parigrafo fnico. A dotagio orgamentiiria do Conselho Municipal de Politica

Cultural sair6 do Fundo Municipal de Cultura.

Art. 54. Ser6 assegurado na dotagdo orgament6ria do Conselho para o deslocamento

dos conselheiros, o jeton para participarem das reuniSes, plenirias, fbruns que ser6 definido

no Regimento Intemo.

sEqAo r
Dos Instrumentos de Gestio

Art. 55. Constituem-se em instrumentos de gestio do Sistema Municipal de Cultura

- SMC:

I - Plano Municipal de Cultura - PMC;

II - Sistema Municipal de Financiamento i Cultura - SMFC;

III - Sistema Municipal de Informagdes e Indicadores Culturais - SMIIC;

IV - Programa Municipal de Formagio na Area da Cultura - PROMFAC;

V - Conselho Municipal de Politicas Culturais;

VI - Confer6ncias Municipais, F6rum e Semin6rios Municipais.

Parigrafo fnico. Os instrumentos de gestdo do Sistema Municipal de Cultura -
SMC se caracteizam como ferramentas de planejamento, inclusive t6cnico e financeiro e

de qualificagdo dos recursos humanos.

sEcAo m
Do Plano Municipal de Cultura - PMC

Art. 56. O Plano Municipal de Cultura - PMC tem duragdo decenal e 6 um

instrumento de planejamento estrat6gico que organiza, regtla e norteia a execugdo da

Politica Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura - SMC.

Art. 57. A elaboragio do Plano Municipal de Cultura - PMC e dos Planos Setoriais

de dmbito municipal 6 de responsabilidade da Fundag6o Cultural Dona Militana e

\.
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Instituig6es Vinculadas, gu€, a partir das diretrizes propostas pela Confer6ncia Municipal

de Cultura - CMC, desenvolve Projeto de Lei a ser submetido ao Conselho Municipal de

Politica Cultural - CMPC e, posteriormente, encaminhado d Cdmara de Vereadores.

Parigrafo rinico. Os Planos devem conter:

I- diagn6stico do desenvolvimento da cultura;

II- diretrizes e prioridades;

III- objetivos gerais e especificos;

IV- estrat6gias, metas e ag6es;

V- prazos de execugio;

VI- resultados e impactos esperados;

VII- recursos materiais, humanos e financeiros disponiveis e necess6rios;

VI[- mecanismos e fontes de financiamento; e

IX- indicadores de monitoramento e avaliagdo.

sEcAo ry
Do Sistema Municipal de Financiamento ir Cultura - SMFC

Art. 58. O Sistema Municipal de Financiamento i Cultura - SMFC 6 constituido

pelo conjunto de mecanismos de financiamento pfblico da cultura, no dmbito do Municipio

de 56o Gongalo do Amarante/RN, que devem ser diversificados e articulados.

Parigrafo rlnico. 56o mecanismos de financiamento priblico da cultura, no Ambito

do Municipio de 56o Gongalo do Amarante/RN:

I - Orgamento Priblico do Municipio, estabelecido na Lei Orgament6ria Anual

(LoA);

II - Fundo Municipal de Cultura, definido nesta lei;

III - Incentivo Fiscal, por meio de renrincia fiscal do IPTU e do ISS, conforme

decreto especifico; e

IV - outros que venham a ser criados.

sEgAo v
Do Fundo Municipal de Cultura - FMC

\.
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Art. 59. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura - FNC, vinculado d Fundagflo

Cultural Dona Militana como fundo de natureza contilbil e financeira, com prazo

indeterminado de durag5o, de acordo com as regras definidas nesta Lei.

Art. 60. O Fundo Municipal de Cultura - FMC se constitui no principal mecanismo

de financiamento das politicas priblicas de cultura no municipio, com recursos destinados a

programas, projetos e ag6es culturais implementados de forma descentralizada, em regime

de colaboragdo e co-financiamento com a Uni6o e com o Govemo do Estado do Rio

Grande do Norte.

Pardgrafo rfinico. E vedada a utilizagdo de recursos do Fundo Municipal de Cultura

- FMC com despesas de manutengio administrativa dos Governos Municipal, Estadual e

Federal, bem como de suas entidades vinculadas.

Art.61. Constitui recursos de FMC:

I - dotag5o orgament6ria do municipio consignados na LOA;

II - subvengdes, auxilios e contribuigdes oriundas de organismos priblicos e

privados;

III - doag6es, legados, contribuigdes em dinheiro, valores, bens m6veis e im6veis

recebidos de pessoas fisicas e juridicas, nacionais e internacionais, nos termos da

Legislagio vigente;

IV - transfer6ncias decorrentes de conv6nios e acordos nos termos da Legislagflo

vigente;

VI - multas aplicadas pelo poder priblico contra terceiros, em decorr6ncia de danos

ao patrim6nio priblico cultural;

VII - valores atribuidos como ajustes de conduta a terceiros, destinados ao

financiamento de projetos culturais vinculados ao SMC, por iniciativa do Poder Judici6rio;

VIII - outras receitas legalmente incorporiveis que lhe vierem a ser destinadas;

IX- produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais, tais como:

arrecadagdo dos pregos priblicos cobrados pela cessio de bens municipais sujeitos i
administrag6o da Fundagdo Cultural Dona Militana; resultado da venda de ingressos de

espet6culos ou de outros eventos artisticos e promogSes, produtos e servigos de car6ter

cultural;
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X- retorno dos resultados econ6micos provenientes dos investimentos porventura

realizados em empresas e projetos culturais efetivados com recursos do Fundo Municipal

de Cultura - FMC;

XI- empr6stimos de instituigdes financeiras ou outras entidades;

XII- saldos ndo utilizados na execugSo dos projetos culturais financiados com

recursos dos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento i Cultura -

SMFC;

X[I- devolugdo de recursos determinados pelo n6o cumprimento ou desaprovagSo

contas de projetos culturais custeados pelos mecanismos previstos no Sistema Municipal

Financiamento i Cultura - SMFC;

XIV- saldos de exercicios anteriores; e

XV- outras receitas legalmente incorpor6veis que the vierem a ser destinadas.

Art. 62. O FMC poder6 financiar atd l00Yo (cem por cento) do custo total de cada

projeto aprovado pela Fundag6o Cultural Dona Militana.

Art. 63. Aos contribuintes do ISS e IPTU que aplicarem recursos financeiros em

projetos culturais aprovados pela Fundagdo de Cultura Dona Militana ser6 permitida, por

ocasido do recolhimento mensal dos impostos, a dedugdo da quantia paga na forma e nos

limites previstos nesta Lei.

Parfgrafo fnico. A aplicagdo em projetos culturais 6 caracteizada pela

transfer6ncia de recursos financeiros por parte do contribuinte:

I - diretamente ao proponente do projeto aprovado pelo MMC

II - em favor do FMC

Art. 64. Fica autorizada a composigdo financeira de recursos do Fundo Municipal

de Cultura - FMC com recursos de pessoas juridicas de direito priblico ou de direito

privado, com fins lucrativos para apoio compartilhado de programas, projetos e agdes

culturais de interesse estrat6gico, para o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura.

S 1" O aporte dos recursos das pessoas juridicas de direito priblico ou de direito

privado previsto neste artigo n5o gozar| de incentivo fiscal.
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$ 2" A concesseo de recursos financeiros, materiais ou de infra-estrutura pelo Fundo

Municipal de Cultura - FMC ser6 formalizada por meio de convCnios e contratos

especificos.

SECAO vr
Dos Incentivo Fiscal, por meio de renfncia fiscal do IPTU e do ISS

Art. 65. No inicio de cada exercicio financeiro, decreto de iniciativa do Prefeito

Municipal frxar| os montantes que deverdo ser destinados aos mecanismos do SMC, que

ter6o como pardmetro equivalente a 02o/o (dois por cento) da receita anual do Imposto

Sobre Servigos de Qualquer Natureza- ISS e o equivalente a 03% (tr6s por cento) do

Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU.

Art. 66. A dedugio de que se trata o artigo anterior poderri corresponder d atd 30Yo

(trinta por cento) do saldo devedor do contribuinte a cada m6s.

$ 1o. Para efeito do disposto neste artigo considera-se:

I - doagflo: a transfer6ncia definitiva de bens e recursos realizados sem qualquer

proveito para o contribuinte;

II - patrocinio: as despesas do contribuinte com promogdo ou publicidade em

atividade cultural, sem proveito pecuni6rio ou patrimOnio direto.

$ 2". A dedugdo somente poder6 ser iniciada pelo contribuinte 30 (trinta) dias ap6s a

efetiva transferdncia dos recursos financeiros, na forma estabelecida nesta Lei.

Art.67. Fica vedada a utllizaqSo do beneficio fiscal aos projetos culturais que

apresentarem como proponentesibenefici6rios o pr6prio contribuinte, substituto tributfrio,

seus s6cios ou titulares, bem como instituigbes s6cio-culturais vinculadas aos mesmos, de

forma direta ou indireta.

$ 1'. A vedagSo prevista neste artigo estende-se aos ascendentes, descendentes at6

2" grat, cdnjuges ou companheiros dos titulares e s6cios.

$ 2'. Constituem excegio a limitagio prevista no caput desse artigo os projetos

culturais destinados a recuperagdo de bens m6veis ou im6veis, reconhecidos por lei como

patrimOnio cultural

SECAO \rrr

Do Sistema Municipal de Informag6es e Indicadores Culturais - SMIIC

\-
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Art. 68. Cabe a Fundagio Cultural Dona Militana desenvolver o Sistema Municipal

de Informagdes e Indicadores Culturais - SMIIC, com a finalidade de gerar informag6es e

estatisticas da realidade cultural local com cadastros e indicadores culturais construidos a

partir de dados coletados pelo Municipio.

S 1". O Sistema Municipal de Informag6es e Indicadores Culturais - SMIIC 6

constituido de bancos de dados referentes a bens, servigos, infra-estrufura, investimentos,

produgio, acesso, consumo, agentes, programas, instituigdes e gestdo cultural, entre outros,

e estar6 disponivel ao priblico e integrado aos Sistemas Estadual e Nacional de Informagdes

e Indicadores Culturais.

$ 2'O processo de estruturagio do Sistema Municipal de Informag6es e Indicadores

Culturais - SMIIC ter6 como refer€ncia o modelo nacional, definido pelo Sistema Nacional

de Informag6es e Indicadores Culturais- SNIIC.

Art. 69. O Sistema Municipal de Informagdes e Indicadores Culturais - SMIIC tem

como objetivos:

I - coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer

pardmetros i mensuragio da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por

cultura, que permitam a formulagSo, monitoramento, gestdo e avaliagdo das politicas

priblicas de cultura e das politicas culturais em geral, verificando e racionalizando a

implementagdo do Plano Municipal de Cultura - PMC e sua revisdo nos prazos previstos;

II - disponibllizar estatisticas, indicadores e outras informagdes relevantes para a

caracterizagdo da demanda e oferta de bens culturais, para a construgSo de modelos de

economia e sustentabilidade da cultura, para a adogdo de mecanismos de indugdo e

regulagio da atividade econ6mica no campo cultural, dando apoio aos gestores culturais

priblicos e privados, no dmbito do Municipio;

III - exercer e facilitar o monitoramento e avaliagdo das politicas priblicas de cultura

e das politicas culturais em geral, assegurando ao poder priblico e i sociedade civil o

acompanhamento do desempenho do Plano Municipal de Cultura - PMC.

Art. 70. O Sistema Municipal de Informagdes e Indicadores Culturais - SMIIC far6

levantamentos para realizagdo de mapeamentos culturais para conhecimento da diversidade

cultural local e transpar6ncia dos investimentos pfblicos no setor cultural.
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Art. 71. O Sistema Municipal de Informagdes e Indicadores Culturais - SMIIC

estabelecerii parcerias com os Sistemas Nacional e Estadual de Informagdes e Indicadores

Culturais, com instituigdes especializadas na ixea de economia da cultura, de pesquisas

socioecon6micas e demogr6ficas e com outros instifutos de pesquisa, para desenvolver uma

base consistente e continua de informag6es relacionadas ao setor cultural e elaborar

indicadores culturais que contribuam tanto para a gest6o das politicas priblicas da 6rea,

quanto para fomentar esfudos e pesquisas nesse campo.

SECAO vrr
Do Programa Municipat de Formagflo na Area da Cultura - PROMFAC

Art. 72. Cabe a Fundagdo Cultural Dona Militana elaborar, regulamentar e

implementar o Programa Municipal de Formagdo na Area da Cultura - PROMFAC, em

articulagdo com os demais entes federados e parceria com a Secretaria Municipal de

Educag6o e instituigdes educacionais, tendo como objetivo central capacitar os gestores

priblicos e do setor privado e conselheiros de cultura, respons6veis pela formulagdo e

implementagio das politicas priblicas de cultura, no dmbito do Sistema Municipal de

Cultura.

Art. 73. O Programa Municipal de Formaglo na Area da Cultura - PROMFAC

deve promover:

I- a qualificagdo tdcnico-administrativa e capacitagSo em politica cultural dos

agentes envolvidos na formulagdo e na gestdo de programas, projetos e servigos culturais

oferecidos i populagdo;

II- a formagdo nas 6reas t6cnicas e artisticas.

sEqAo rx
Dos Sistemas Setoriais

Art. 74. Para atender i complexidade e especificidades da 6rea cultural s5o

constituidos Sistemas Setoriais como subsistemas do Sistema Municipal de Cultura - SMC.

Art. 75. Constituem-se Sistemas Setoriais integrantes do Sistema Municipal de

Cultura - SMC:

\-
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I - Sistema Municipal de Patrim6nio Cultural - SMPC;

II - Sistema Municipal de Museus - SMM;

III - Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura - SMBLLL;

IV - outros que venham a ser constituidos, conforme regulamento.

Art.76. As politicas culturais setoriais devem seguir as diretrizes gerais advindas da

Confer6ncia Municipal de Cultura - CMC e do Conselho Municipal de Politica Cultural -
CMPC consolidadas no Plano Municipal de Cultura - PMC.

Art. 77. Os Sistemas Municipais Setoriais constituidos e os que venham a ser

criados, integram o Sistema Municipal de Cultura, - SMC conformando subsistemas que se

conectam i estrutura federativa, d medida que os sistemas de cultura nos demais niveis de

governo forem sendo instituidos.

Art. 78. As interconexdes entre os Sistemas Setoriais e o Sistema Municipal de

Cultura - SMC s6o estabelecidas por meio das coordenagdes e das instdncias colegiadas dos

Sistemas Setoriais.

Art. 79. As instdncias colegiadas dos Sistemas Setoriais devem ter participagdo da

sociedade civil e considerar o crit6rio territorial na escolha dos seus membros.

Art. 80. Para assegurar as conex6es entre os Sistemas Setoriais, seus colegiados e o

Sistema Municipal de Cultura - SMC, as coordenagdes e as instincias colegiadas setoriais

devem ter assento no Conselho Municipal de Politica Cultural - CMPC com a hnalidade de

propor diretrizes para elaboragdo das politicas pr6prias referentes is suas 6reas e subsidiar

nas definigSes de estratdgias de sua implementagdo.

CAPiTULO II
Do Planejamento e do Orgamento

Art. 81. O processo de planejamento e do orgamento do Sistema Municipal de

Cultura - SMC deve buscar a integragdo do nivel local ao nacional, ouvidos seus 6rgflos

deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da politica de cultura com a
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disponibilidade de recursos pr6prios do Municipio, as transfer6ncias do Estado e da Uni6o e

outras fontes de recursos.

Par6grafo fnico. O Plano Municipal de Cultura ser6 a base das atividades e

programagdes do Sistema Municipal de Cultura e seu financiamento ser6 previsto no Plano

Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orgament6rias - LDO e na Lei Orqament6ria Anual -

LOA.

Art. 82. As diretrizes a serem observadas na elaboragdo do Plano Municipal de

Cultura serdo propostas pela Confer6ncia Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal

de Politica Cultural - CMPC.

DAS DISPOSICOES FINATS E TRANSITORIAS

Art. 83. O Municipio de 56o Gongalo do Amarante/RN dever6 se integrar ao

Sistema Nacional de Cultura - SNC por meio da assinatura do termo de adeslo volunt6ria,

na forma do regulamento.

Art. 84. Sem prejuizo de outras sang6es cabiveis, constitui crime de emprego

irregular de verbas ou rendas pirblicas, previsto no artigo 315 do C6digo Penal, afillizaqdo

de recursos financeiros do Sistema Municipal de Cultura - SMC em finalidades diversas

das previstas nesta lei.

Art. 85. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagflo.

56o Gongalo do Amarante/RN, 24 dejaneiro de20l4.
193o. da Independ6ncia e 126o. da Repriblica.

JAIME CA SANTOS

I

EIRA
Dona Militana



Jorn al Oflclal
lnstituido peta Lei Municipal n01.131 de 18 de setembro de 2007

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ruuntcipto DE sAo coNgALo D0 AMARANTE

LEINo 1.405, DE 20 DE JAtlElRo DE m14'

Disp6e sobre a denominaqio das Ruas P@etadas do

Loteamento Recanto das Palmeiras, neste Municipio de 56o

Gongalo doAmanantee d6 outras prwiddncias:

o pREFEtro MUNI0IPAL DE sAo GoNQALo DoAMAMNTE/RN FAz

, \BER, que a Cdmana Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

\- Art. 1 ' Esta Lei deline a toponimia do Loteamento Recanto das Palrneinas,

municipio de 56o GongalodoAmarante, conforme mapa mnstante doANEXO I'

Art. 2o Passam as atuais Ruas Projetadas do Loteamento Recanto das

Palmeinas, a denominar-se de:

Via Projehda 01 - Rua Cel. Francisco Canind6 deAra0io Silva

ViaProjetada 02- RuaMaurilio FeneiraPedrosa

ViaProjehda 03 - RuaZulmiraFrangadaSilva

ViaProietada 04- RuaAssadMohammedSalha

ViaProjetada 05- RuaCapiEolvsonLimadeAra0io
ViaProjehda 06- RuaDaniela ParaisoGuedes Pereira

Via Projetada 07 ' Rua Padre Divaldo Batista dos Santos

Via Projehda 08 - Rua LucasTeixeirra de N'l'ouna (Mestre Lucas)

ViaProjetada 09- RuaJoioTavaresdeMorais
ViaProjehda'10- RuaJosdBarbosadaSilva
VtaProjetada 11' RuaAlePPo

. ViaProjehda 12-RuaRivaldoBezenaLeite

Via Pmiehda 13 - Rua Clotilde da Cunha Leite (Dona Dudu)

VhProjetada 14- RuaBekaa

ViaProietada 15'RuaTriPli
ViaPro,ietada 16- RuaJosdGonplvesdaSilva

ViaProjehda 17- RuaBeirute

ViaProietada 18- RuaRaphaelCarlooGomesSilva

ViaProjetada 19 - RuaLibano

ViaProjehda 20- RuaMariadaSilvaBerto
Via LocalPrin6ria - Av. S6rvuloTeixeira de lt/ouna (lMestre Sdrvulo)

\- ArL 3o Esta Leientra em vigor na data de sua publicagSo,

Art 4o Rwogadas as dispsigOe em contr6rio.

Sio Gongalo doAmarante/RN, 20 dejaneim de 2014.

1930. da lndepend0ncia e 1260. da Rep0blica.

JAIME CALADO PEREIM DOS SANTOS

Preleito MuniciPal

HELIO DANTAS DUARTE

SeaetArio Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

-Republicada por inconegao

LEI NO I.411, DE 24 DE JANEIRO DE 20I4'

Dispoe sobre o Sistema MunicipaldeCulturade Sio Gonplo
doAmanante/RN, o Fundo Municipalde Cultua, o Conselho

Municipal de Politica Cultural e o lncentivo Fiscal a Cuttura,

@m principios, objetivos, estrutuna, organizagao, gestilo'

. interrelagoes entre os seus componentes, recursos

humanos, financiamento e dA outras providOncias.

o PREFEITo MUNICIPAL DE SA0 GoNqALo D0AI4AMNTE/RN, no

uso de suas atribui@s legais;

FAQO SABER que a Cemara Municipal aprolou e eu sanciono a seguinte

lei:

DrsPosrqAo PRELIMINAR

. Art. 1o. Esta lei regula no municipio de S5o Gongalo doAmarante/RN, em

mnformidade com a Constituigio da Rep0blica Federativa do Brasile a Lei OrgAnica

do Municipio, o Sistema Municipalde Cultura'SMC, quetem por{inalidadepromo/ero

desenvolvimento humano, social e econ6mico, com pleno exercicio dos direitos

culfurais,

Parfunafo 0nico. 0 Sistema Municipal de Cultura - SMC integra o Sistema

Nacionalde Cultuna- SNC e se constitui no principal articulador, no dmbito municipal,

das politicas p0blicas de cultura, estabelecendo mecanismos degesEo ompartilhada

mm os demais entes federados e a soc,*.0.r.#ijl. 
,

DA POIiTIM UUUICIPAL DE CULTUM

Art. ?A politca municipal de cultura estabelece o papeldo Poder P0blico

Municipal na gestlo da cultum, explicita os direitc culturais que devem ser

asseguriados a todm os munlcipes e define pressupostos que fundamentam as

pliticas, programas, projetos e ag6es formuladas e execuhdas pela Prefeitum

Municipal de S5o Gongalo do Amarante/RN, com a participagao da sociedade' no

camPodacultuna' 
cAPiTULo r

Do Papeldo PoderPiblim Municipalna Ges6oda Cultuna

Art. 3oAculturadumdireitofundamental doser humano, devendoo Poder

Piblio Municipal pro,er as mndi@e ind'spens6veis ao seu pleno exercicio, no

imbito do Municipio de S5o Gongalo doAmarante/RN.

Art. 40Acultura 6 um importante vetor de desenvofu imento humano, social

e econOmico, devendo serfahda como uma 6rea estralfuica pana o desenvolvimento

sustent6vele pana a promogaoda paz no Municipiode S6o GongalodoAmaranteiRN.

Art. 5" E responsabilidadedo Poder PUblico Municipal, com a participa$o

da sociedade, planejar e fornentar politicas p0blicas de cultuna, assqurar a

preservagio e proflpver a valorizagAo do patrim6nio cultural material e imaterial do

Municipio de 56o Gongalo do Amarante/RN e estabelecer condi@s pana o

desenvolvimento da economia da cultun, considerando em primeiro plano o interesse

priblico e o respeito A diversidade cultural.

Art. 6o Cabe ao Poder P0blico do Municipio de 36o Gongalo do

AmarantdRN planejare implementar politicas p0blicas para:

| - asseguraros meim para o desenvolvimento da cultura corno direito de

todos os cidaddos, mm plenaliberdadedeexpressdo e criagSo;

ll - universalizar o acesso aos bens e servigos culturais;

lll - mntribuir paria a mnstrugdo da cidadania cultural;

lV - reconhecer, proteger, valorizar e promover a divenidade das

expressoes culfurais presentes no municipio;

V - combater a discriminagio e o preconceito de qualquer esp&ie e

natureza;

. Vl- promovera equidade sociale tenitorialdo desenvolvimento cultuml;

Vll - qualilicare garantiratransparOncia da gestilo cultunal;

Vlll - democriatizaros processos decis0rios, assegurando a participa$o e

omnlrolesocial;
lX-estruturare regulamentara e@nomia da cultura, no ambito local;

X - consolidar a cultura mmo importante vetor do desenvolvimento

sustenlAvel;
Xl - intensilicaras trocas, os intercimbios e os dialogos intercultunais;

Xll-confibuirpara a promo$o dacultuada paz.

Art. f Aatuageo do Poder P0blim Municipal no campda cultuna ndo se

contrap6e ao setor privado, mm o qual deve, semple que possivel, desenvolver

parcerias e buscar a complementaridade das agOes, evitando superposi$es e

desperdicios.
Art. 8"A plitica cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relagio

estratfuica com as demais pliticas p0blicas, em especial com as politicas de

educa$o, mmunica$o social, meio ambiente, turismo, ci0ncia e tecnologia, esporte,

lazer, sa0de esegunanp p0blica.

Art. 9'0s planos e projetos de desenvolvimento, na sua formulaq5o e

execugSo, devemsempreconsideraros fatores culturais e nasuaavaliagEo umaampla
gann de crit6rios, que vdo da liberdade plitica, econOmica e social As oportunidades

individuais de sa0de, educaSo, cultura, produgdo, criatividade, dignidade pessoal e
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respeito aos dkeitos humanos, conforme indicadores sociais.

cRPltuio tt

Dos Direitos Cultunais

Art. 10. Cabe ao Poder P(tblico Municipalganantir a todos os municipes o

pleno arercicio dos direitc cutturais, entendidos como:

l-o dkeito i identidade ed divenidade cuttunal;

ll -odireito A participagEo na vida cuhural, compreendendo:

a) livre oiagao e expresstro;
b)livreace$o;
c)livredifusSo;
d) livre partidpagio nas decisecs de polltica cultural.

lll-odircitoautoral;
lV-odircito ao intercdmbio culfu ral nacional e intemacionhl.

cRpltulottt
Da ConcepqioTridimensional da Culturia

Art 11, 0 Poder P0blim Municipal compreende a concepgSo

tidimensional da culfura - simb6lica, cidadd e econ0mica - como fundarpnto da

pollticamunicipaldecultura. 
SE'AO I

Da Dimensio Simbolica daCultura
Art '12, A dimdnsao simbolica.da cultura compreende os bem de natureza

material e imaterial que constituem o patrimOnio cuttural do Municipio de S5o Gonplo
do AmaEnte/RN, abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes

grupsformadoresdasociedadelocal, conforme oart 216 daConstituigio Fedenal.

Art 13, Cabeao PoderP0blico Municipal pornorae potegeras infinitas

oossibilidades de uiaSo simb6lica expressas em modos de vida, crerpas, valores'

. .riticas. rituais e idsttidades.v Art 14. A polltica arltunal deve contemplar as express6es que

carac,terizam a divemidade cultural do Municipio, abrangendo toda a pmdugtro nos

campos das cllfu ras popularc, eruditas e da indGtia cultural.' 
Art 15. Cabe ao PoderP0blico Municipal promoverdi6logos intercultunais,

nos planos local, regional, nacional e intemacional, onsidenando as diferentes

concepg66 de dignidade humana, presentes em todas as cultunas, corno instrumento

de mnstrugeo da paz, nroldada em padr6es de coesao, integn$o e harnnnia entre os

cidadSos, asomunidades, osgrupos sociais, os pvooe na@.
sEcAo ll

Da Dimens5o Cidadi da Cultuna

Art 16. 0s direitos culturais fazem parte dos direitos humanm e devemse

comtituirnuma platafoma desustentagao das pliticas atltura's.

Art 17. Cabe ao Poder P0blico Municipal aseguraro pleno otercicio dos

direitos cuhurais a todos os cidadSos, promovendo o a@sso universal i cultuna por

me'rodoestlmuloioiagdoartistica, dademooatiza$odas ondi@es de produ$o, da

oferta de formagio, da arpansdo doo meios de difus6o, da amplia$o das

a diversidade culfural dos pvos, pssibilitando compatibilizar modemiza$o e

desenvolvimento humano,

Art 24. As pollticas p0blicas no campo da economia da cultura devem

entender os bem culturais mmo portadores de ideias, valores e sentidos que

constifuema identidade eadiversidade cultunaldo municipio, n6o restritos aoseu valor

mercantil.

Art 25. As politicas de fomento d cultura devem ser implementadas de

acordocom as especificidades decada cadeia prcdutiva.

Art 26. O objetivo das politicas publicas de fomento A cultuna no Municipio

de Sdo Gongalo doAmarante/RN deve ser estimular a criagSo e o desenvofuirnenh de

bens, produtos e servigoo e a genagio de conhecimentc que sejam compartilhados

portodos.

Atl 2l . O Poder P0blico Municipal deve apoiar os artistas e produtorcs

culturais atuantes no municipio pana que tenham assegurado o direito autonal de suas

obras, considenndo o direito de acesso d cultura pr toda sociedade.

TITULO II

DO SISTEMA MUNICIPALDE CULTURA
CAPITULO I

Das Defini@es e dos Princlpios

Ar[ 28. Fica instituldo, no 0mbito do Municipio de 36o Gongalo do

Amarante, o Sistena Municipalde Cultura-SMC, vinculado a FundagioCulturalDona

Militana.

ArL 29. 0 SMC tem como objetivo estimular a produESo e exealgeo de

projetos culiurais considenados relevantes para o desenvolvimento da cidade, na forma

e nos limites estabelecidos neta Lei.

Art. 30. O Slvl0 mmpreenderd c seguintes mecanismos:

| - Fundo Municipal de Cuhuna - FMC

ll -Mecenato Municipal de Cultura -MMC
Art 31. O FMC se destina ao financiamento direto de projetos cultunais

apresentados pr pessoas fisicas, juridicas de direito pfivado, ou de direito p0blicosem

fins lucralivos e de utilidade p0blica municipal.

ArL 32. O MMC se destina ao financiamento de projetos fltturais
aprsentados por pessoas fisicas ou juridicas de direito p0blicoou privado por meio de

. captagao de recursos e rcn0ncia fiscal autorizada junto aos contibuinGs do lmposto

Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS e lmpostos Sobre a Propriedade Predial e

Tenitorial Urbana- IPIU.
Par6gnafo 0nico. 0 lncentivo, previsto no'capuf do presente artigo, a

projetos apresentados pr pessoas iuridicas de direito privado sem fins lucrativos, estA

ondicionado aoferta de produtos cultunais gratuitos ou com pregosacessiveis A maior

parceh da ppulagSo,
Art 33, Os pojetos cuttunais que pretendem obter incentivos, deverdo ser

apresentadoo i Fundagdo Cuttunal Dona Mililana, de acordo com o dispcto pela

regulamentagio desta Lei.

Par6grafo 0nico, A Fundagio Cuttual Dona Militana publicarA edital anual

visando a inscrirfo de projetos cultunais ao SMC.

Art 34. Poderio ser beneficiados pr esta Lei, projetos atltunais nas 6reas

de:

l-Artes Phsticas;

ll-Artes Gr6ficas;

I ll -M*anato e cultura populac

lV- Bibliotecas e arquivos;
V-Cinemaevideo;
Vl-Circo;
Vll-Danga;
Vlll- Edi@es de livros de arte, literatuna e humanidades;

lX-Litenatura;
X-Museus:
Xl - Musica, 6pera e coral;

XlI - Radiodituslo Cultural;

Xlll-Teatm
Art 35, Fica criada, na estutura da Fundafio Cultural Oona Militana, a

Comiss0o deAnilise de Projetos - CAP.

ParAgnafo 0nico. A CAP serd respnsivel pela avaliagSo e aprovagSo de

todm os proietos encaminhados ao Sllr4AC e aprecia$o da preshso de contas da

aplicafio dos recursos, apb an6lise conEbil na area tecnica da Fundafio Culfural

Dona Militana.

Art 36.AComisio deAnAlise de Projetos - GAB nomeada prPofiaria do

Prefeito municipal, serdcompsb pr06 (seis)membros, deomprovada idoneidadee

reonhecida notoriedade no imbito da atltura, disttibuidc da seguinte forma:

| - como presidente nato, o diretor presidente da FundaSo Cultural Dona

Militana, cabendo a ele o voto de desempate;

ll -03(tr&)membrmindicadmpeloConselhoMunicipaldeCultura;

lll -03(tts) memUos indicados pelo prefeito municipal.
Art 37. 0s membrm da CAP om ex@o de seu gesidente nah, breo

, mandato de um ano, podendo ser reconduldoo para mais um perlodo, respeitandose
a nnnutengao de no minimo 1E (um tergo)dos membrosdoexercicioanterior.

Par6grafo 0nico. G membrc da CAP e G membros das Comiss6es
Ju[adonas dos editais de apio i cultura licam impedidos de exercer suas atribui$es
nos projetos de sua autoria ou que participem, quando seus/estes proietos esliverem

q.lltura'ls.

Art 18. identidade e i diversidade cultural deve serassegurado

pelo Poder P0blico Municipalprmdode pliticas p0blicas de prornogioe protEiodo
patrim6nio culfunal do municlpio, de promogio e prote$o das culturas indigenas,

populares e afrobrasileinas e, ainda, de iniciativas voltadas para o reconhecimento e

valorizagao da culfua de oufos grups sociais, ehicoB e de genero, conforme os arb.

215 e 216 da Consttui$o fedenal,
A( 1 9. O direito d parlicipag6o na vida cuttural deve ser assegunado pelo

'oder P[blico Municipal com a garantia da plena liberdade pana criar, fruire difundir a

trfu ra e da nio inger6rrch eshtal na vida criativa da sociedade.

Art. 20. 0 direito i padidpagSo na vida cultural deve ser assegunado

igualmente is pessoas com deficiencia, que devem ta ganantidas mrdtgoq de

acessitrililadee oprlunidades dedesenvolvere utilizarseu ptencialoiativo, artlstico

eintelecfual.
Art 21. O estimulo A participagSo da sociedade nas decisOes de plitica

orltural deve serefetivado pr meio da oia96o e articllagdo de conselhoo paritarios,

com 6 representantes da sociedade democraticamente eleitos pelc respectivos

segmentm, bem como, da realizag0o de mnferOncias e da instalag6o de colegiados,

comiss6es e f6runs.
sE9Ao lll

Da Dimensio Econ0mica da Cultura

Art. 22. Cabe ao Poder Piblico Municipal criar as condi@es para 0

desenvolvimento da cultura como espago de inova$o e expressao da crialividade

local e fonte de oportunidadc de gem@o de ocupa@es prcdutivas e de renda'

fonrentando a sustenhbilidade e pomovendo a desconcenfageo dos fluxos de

fornraqio, produgio e difusio das distintas linguagens arlisticas e m0ltiplas

upress6esculUnais.
A( 23, 0 Poder P0blico Municipal deve fomentar a economia da cultura

@mo:

| - sistema de produg6o, materializado em cadeias produtivas, num

processo que envolva as fases de pesquisa, formaffo, produfio, difusao, disttibuiglo

e@nsumo;
ll - elemento estrat6gico da economia contemporinea, em que se

confrgura @mo um dos segmentos mais dindmicos e importante fator de

desenvokimentoeon6mico e social; e

lll - conjunto de valores e pr6ticas que t6m mmo refer6ncia a identidade e
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hmihdo penantea CAPou penanteas Comiss6es Julgadoras.
Art 38. Os membros da CAB bem como os membroo das omissOes

iulgadoras dos Edihis de Apio A Cultura, nao serao remunerados, com exaigao dos

rrcmbros servidores p0blicc que ficarao recebendo sua prOpria remuneragao.

Parigrafo 0nio, A padcipagio dos servidores p0blicos nas comiss6es de que trata o

capul do presente arligo ser6 considerada de relevante interesse publico.

Art 39. A CAP e c membrm das Comiss6es Julgadoras doo Edihis de

Apoio d Cultura definirAo, no pftrzo estabelecido em regulamento, dentre os
propnentes habiliiados 'na Fundageo Cultunal Dona Militana, aqueles projetos

mnsiderados plioti6tts, apovandoos a partir de pareceres por escrito, squndo
crit6rim de relevdncia eoprtunidade.

Parftlrafo 0nico. As entidades de. classe reflesentativas dos diveaos

seguirnenhs culfurais tereo acesso, em todos os niveis, ds documenhFes referentes

aos projetos cultunis beneficiado poresh lei.

Art 40. 0s projetos aprovados e seus respeciivos orgamentos devereo

oorrtar em portarias expdidas pelo diretor presidente da Fundag6o Cultural Dona

Militana e publicada noJomal Oficial do Municlpio.

Slo. A puUicageo da portaria prevista neste artbo autoriza o proponenle a

caphros recurcG junbac confibuintes, nocasode projebs encaminhadosao MMC.

$?. A autorizaFo pana captagSo de recunos junto aos contribuintes tera

validade de 01 (um) ano a contar da publicagio da portaria prevish no'capuf do
presente art[0.

Art 41. Fica vedada a aprovagio de projetos que nao sejam estrihmente

decarAtercuttunl.
Art. 42. 0s beneflcios a que se refere esb Lei nflo serdo mncedidos a

proponentes ou linanciadores inadimplente com a Prefeifuna Municipal de S6o Gongalo

Jo Amarante, desde regularize sua situagio no prazo de sete dias conidos, apds a
publicagio do edital.

Art 43. As obras e aFes culturais r8sultantes dos projetos culturais
beneficiados por esb Lei serao apresentadas, primeiramente, no dmbito tenitorial do
municlpiode 56o GongalodoAmarante.

Art 44, Na divulgagio dos.projetos financiadm nos terrps desh Lei,

dever6 mnsbr, obrigatoriamente, o apio institucional da Prefeituna Municipal de Slo
Gongalo do Amarante, atrav€s da Fundageo Cultural Dona Militana e do Sistema

Municipal de Cuttura/SMC.
. Art 45. Na o<ear$o do projeto cultunal beneficiado, fica o propnente

obrigado a apresenhrao municipio uma mntraparlida socialna forma de atividades de

nafureza alltunal destinadas a universalizaro acessoi culfura.
ArL 46. A utilizagSo indevida dos benelicios concedidos pr esta lei,

mediante fraude, simulagio ou conluio, sujeitar6 os respns6veis a multa

conespndente a 02 (duas) vezes o valor que deveria tersido efetivamente aplicado no

projeto, san prejulzo de oufas san@es civis, penais ou tibutArias, bem mmo 6

udusio de qualquer possibilidade de beneficio do SMC, por um periodo de 02 (dois)

anos ap6s o ormprirnento dessas obnSag6es.

SEQAO I

Do Conselho Municipal de Politica Cultural- CMPC
Art 47. O Conselho Municipal de Politica Cuttunal de S5o Gongalo do

Amarante 6qio consultivo, deliberativo e fiscalizador, de representag6o paritAria do
Poder Publio e da Sociedade Civil e de assessonamento da administrafio plblica,
mm fun@ normativas nm ternps desta Lei,

Art. 48. Ao Conselho Municipal de Politica Cultural de 56o Gonplo do
{marante RN, compete:

I - prornver ampla discussdo sobre a Politica Municipal de Cultura em
parceria com a FundaSoCulturalDona Militana;

ll - realizar conferdncias, semindiios, f6runs mm a presenga de
entidades, empesar, grupos e pessoas que atuam na 6rea crlfunal pana avaliar a
plifca do setor e elaborar propctas para o seu aperfeigoanrcnh;

lll - aprorar os planos, programas e projetos destinados i promogSo e
desenvolvimenb das atividades culturais da FundaSo Culfu ral Dona Milibna;

lV - acompanhar e fiscalizar a implenentagao das pliticas, programas,
projetos e aFes da Fun(afio Cultural Dona Militana na 6rea cultural no 6mbito do
Munlclpio de 56o Gongalo doAmarante;

V - definir crit€ric 6 aprovar 6 projetos cultuais da iniciativa privada que

receberSo irpentivos ou rearrsos financeirob do Poder P0blico em parceria mm a
Funda$o Cultunal Dona Militana;

' Vl - Realizar audi0ncias p0blicas para prestsr mnhs de suas atividades
ou hatar de assuntos da 6rea cultunal em parceria com a Fundagio Cultunal Dona

Militana;

Vl I - Apmvar e propr penalidades pana atividades illturais que ulilizarem
indevidamenh recunsos ptblicoe ou praticarem atos lesivos ao desenvolvimento
flltural;

Vlll- C,adastraras entidades, empresas, grupos e pssoas qubatuem na
irea cultural e mant&los informados das atividades do Conselho e dos asuntos
imporEntesdosetofi

lX- Recebereopinarsobreconsulhs de projeto arlturais de entidades da
sociedadecivil, da Fundafio CulturalDona Milibna ou de6rg6os prlblicos afins;

X- Elabonare aprovarseu regimento intemo.
Art 49. O Conselho ser6 integrado por 12 (doze) membros de entidades

da sociedade civil, sendo 06 (seis) tihrlares e [6 suplentes e por 1 2 (doze) membros do

PoderPtblico, sendo 06 (seis) titulares e 06 (seis) suplentes.

$1o Os membros suplentes dos seguimenhs govemo e sociedade civil
substituirao os titulares em suas ausencias e im@imento6.

$2 0s representantes da sociedade civil ser6o indicados emAssembleia
Geral com a partbipafio da Diretoria Exeqiliva da FundagSo Cultunal Dona Militana e

dos representantes das Cdnnras Setoriais e demais entidades que atuam na 6rea
especificamente convocadas pan este lim, todos com devida comprovafio de

atuag6o no imbih do Municipio por mais de 02 (dois) anos e que, preferencialmente,

tenha mnstituig6o de Pessoa Juridica mmprovada.
. $30 A Composi$o do Conselho ser6 de 50% (cinqiienta por cento) dos

representantes dasociedadecivil e50% (cinquenta prcento) do seguimentogovemo.

$4o G represenhntes do seguinnnto Govemo que mmprdo o
ConselhoMunicipalde Politica Cufturalser6o indicados pelo Prefeito Municipal.

$5o G rcpresenhntes do seguimento da Sociedade civil serlo eleitos
pelos seus pars.

Art 50. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Politica

Cuhural Cultura, considerado de relevante servigo prestado ao municlpio de 36o
Gongalo doAmanante, sera de dois anos, permiuda uma recondugao por igual perlodo

e sem remunera$ode qualqueresp6cie.

Art. 51. O Conselho Municipal de Cultura reunir-sei ordinarianrente a

cada 0l (um) m6s.

. S1" 0 Conselho se reuniri extraordinariamente por decisio do seu
presidente, por delibemgdo de reuniio anterior ou a requerimenh de um tergo dos
conselheiros.

$? A convocago das reuniOes ser6 feih pelo proidente atravGs de
edital, telegnama, +mails, telefonema eou convites com antecedOnciadecincodias.

Art 52. Poderao participar, a convile e sem direito a voto, das reuniOes do
Conselho, t6cnios, especialistas, rBpr€sentantes de figios p0blicos, repres€ntants
de entidades da sociedade e outras pessoas envolvidas com as mat6rias em disalssao
om o objetivo de prestar esclarecimento ou manifestar sua opiniio sobre a Politica
Cultural nas 03 (tr€s) esfenas de govemo.

Art 53. Ser6 assegurado ao Conselho Municipal de Politica Cuttural
dotagao orgamentdria, infta+stutura,, materialde expediente e pessoal neccsarios
pana o seu funcionamento.

Pardgrafo 0nico. A dotag6o orgament6ria do Conselho Municipal de
Politica CultunalsairA do Fundo Municipalde Cultuna.

Art 54. Ser6 assegurado na dotagio orgarentiria do Conselho pana o
deslocamento dos conselheiros, o jeton para participarem das reuniOes, plendrias,

f6runsqueser6 definido no Regimento lntemo,

sEgAolt
Dos lnstrumentos de Gesteo

Art 55. Constluem-se em imtrumentos de gestilo do Sistema Municipal

deCultuna-SMC:
| - Plano Municipal de Cultuna - PMC;
ll - Sistema Municipal de Financiamentoi Cultura - SMFC;
lll- Sisbma Municipalde lnformages e lndicadores Culturais- SMIIC;
lV - Programa Municipal de Formag3o na Area da Gultura- PROMFAC;
V-Conselho Municipal de Politicas Cuhunis;
Vl -Confe€ncias Municipais, F6rum e Seminarios Municipais,

ParAgnafo tnico. Os instumentos de gestito do Sistema Municipal de
Cultuna - SMC se canacterizam corno fenarnentas de planejarnento, indusive t6cnico e
fi nanceiroe de qualificagdo dos recusos humanos.

sE0A0 ilr

Do Plano Municipal de Cultura - PMC

Art 56. 0 Plano Municipal de Cultura - PMC tem durafio decenal e 6 um
instumento de planejarnento estratdgico que oryaniza, rqula e norteia a execuSo da' 
Polltica Municipal de Cultuna na penpecliva do Sistema Municipalde Cuttura - SMC,

tut 57. A elabonag6o do Plano Municipal de Cultuna - PMC e dc Planos
Setoriais de imbito municipal 6 de responsabilidade da Funda$o Cultrral Dona
Militana e lnstituiFes Vinculadas, que, a partir das diretrizes proposhs pela
Conferdncia Municipalde Cultura- CMC, desenvolve Projetode Leia sersubnretidoao
Conselho Municipal de Polltica Cultural - CMPC e, posteriormente, encaminhado i
Clmana de Vereadores.

Par6gnafo 0nico. Os Planos devem conter:
l- diagndotico do desenvolvirnento da cultura;
ll- diretrizes e prioridad$;
lll- objetivc genais e especilicos;
lV- estrat€ias, rnetas e a@s;
V-prazosdeexecuSo;
Vl- resultadc e impactos espendos;
Vll- recurss materiais, humanos e linanceiros dispniveis e necessirios;
Vlll- npcanismm e fontes de fi nanciamentoi €
lX- indicadores de monitoramenh e avalia@0,

SEQAo v
Do Sistema Municipal de Financiamento a Cutura- SMFC
Art 58. 0 Sistema Municipal de Financiamento i Cultura - SMFC 6

onstituido pelo conjunto de mecanisnrcs de financiamento p0blico da cultura, no
ambito do Municipio de 56o Gongalo doAmarante/RN, que devem serdiversilicados e
articulados.



PAGINA 04 14 DE FEVEREIRO DE 2014

ParAgnafo 0nico. 56o meanismos de financiarnento p0blico da culfura,

no ambito do Municipio de Sao GonFlo doAmanante/RN:
I - Oryarcnto P0blim do Municipio, esbbelecido na Lei Orgamentiria

Anual (L0A);'' 
ll-FundoMunicipaldeCultura,definidqnestalei;
lll - lncentivo Fiscal, pr mdo de ?entncia fiscal do IPIU e do lSS,

conforme deseto especlfi co; e
lV - outos que venham a ser criados.

sEqAo v
Do Fundo Municipal de Cultuna - FMC

Art 59. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura - FNC, vinolado i
Fundagio Guttural Dona.Militana como fundo de nafureza contabil e finarrceira, com
prazo indeterminadode duraSo,de acordo com as regnas defi nidas nesta Lei..

Art 60. 0 Fundo Municipal de Gultura - FMC se constitui no principal

mecanismo de financiamento das politicas'p0blicas de culfura no municipio, com
rccrirsos destinados a programas, projetos e a@es culfurais implennntados de forma

descenEalizada, em regime de colabonaSo e cofinanciarnento mm a Uni6o e com o
Goremodo Estadodo RioGnandedo Norte.

Par6gnalo fnico. E vedada a utilizagdo de reorrsos do Fundo Municipal

de Cultuna - FMC oom despesas de manutenSo administrativa dos Govemos
Municipal, Estadual e Fedenal, bem mmo de suas entidadesvinculadas.

Art 61. Constituirecursos de FMC:

| -d04ao orgamenteria d0 municipio consignados na LOA;

ll - subvengOes, auxilios e contribui@es oriundas de oryanismc publicos

e privados;

lll-doa$es, legado6, contribui@es em dinheiro, valores, bens rdyeis e
im6veis recebidoo de pessoas fisicas e juridicas, nacionais e intemacionais, nos

terrns da Legislagio vigente;
lV - transfer6ncias deconpntes de conv6nios e acordos nos ternos da

Legislag6ovigenb;
Vl - multas aplicadas pelo pder publico onta terceiros, em decon0ncia

de danos ao patimOnio p0blico cultunal;

Vll - valores atlbuldos mmo ajrctes de conduh a terceiros, datinados
ao linanciamento de projetos culfurais vinculadc ao SltilC, po iniciativa do Poder
JudiciArio;

Vlll - outras receitas legalmente incorporaveh que lhe vierem a ser
destinadas;

lX- poduto do desenvolvinpnto de suas finalidades institucionais, tais

omo: anecadafio dos pregos p0blims cobrados pela cesstro de bens municipais

sujeitc i administragao da Fundageo Gultur:al Dona Militana; resulhdo da venda de
irgressos de espetdarlos ou de outros eventos artistios e promogOes, produtos e
servigoo de cardtercrlbnl;

X- retomo dos resultados econ6micos provenientes doc investimentos
porvenfura realizados em empresas e prcjetos culfurais efetivados com reorsm do
Fundo Municipalde Cultura - FMC;

X- empr€stirDs de instituiFes linanceiras ou outas entidades;' Xl- saldos n6o utilizadm na execugdo dos projetos cultunais financiados

com recursos dos mecanismm previstos no Sistema Municipal de Financiamento A

Cultua-SMFC;
Xlll- devoluSo de recursoe determinadc pelo n6o armprirnnto ou

desapmvagSo de ontas de pojetos culturais custeados pelos rncanismos previstos

no Sistema Munidpalde Financhmento i Cultuna - SMFC;
X|V-saldc deexercicic anterior*; e
Xtl- ouhas receitas legalmente incorporAveis que lhe vierem a ser

destinadas.

Art 62. 0 FMC poderA linanciar at6 100% (cem pr cento) do cr.lsto htat
de cada projeto aprwado pela FundagSo Cultural Dona Milihna.

Art 63. Ac confibuintes do ISS e IPTU que aplicarem reorrsos
financeirc em prcrjebs culturais aprovados pela Fundagdo de Cultura Dona Milihna
serA permitida, pr ocasiio do recolhimento rnensal dos impostc, a dedug6o da
quantia p4anafornne nos limitc previstos nesta Lei.

Parfunafo tnico. A aplica$o em poietos otltunais 6 caracterizada pela

tansferdncia de reqJrsos fi nanceiros porparte do contibuinb:
l-diretamente ao propnente do pmrjeto aprovado pelo MMC
ll-emhvordoFMC ,

Art 0f. Fica autorizada a composi$o financeira de recucos do FuMo
Municipal de Cultura - F[ilC com recursos de pessoas juridicas de direito priblico ou de
direito privado, mm fins lucraWos pana apio compartilhado de prognanns, projetos e
ag0es alturais de interesse esfategico, pana o desenvolvimento das cadeias
produtivas da cultura.

$ 1" 0 aprte dos recunsm das pessoas juridicas de direilo p0blico ou de
direito privado previsto neste artigo nio gozar6 de incentivofiscal.

$ ?A mncesio de recursin financeiros, materiais ou de infra4sbutura
pelo Fundo Municipal de Cultura - FMC ser6 formalizada pr meio de convOnios e
contratos especifims.

' 
Dos Incentivo Fiscat, *, *?.Ti:rYrcia fiscardo tpru e do tSS

Art 65. No inicio de cada exercicio financeim, decreto de inicialiva do
Prefeito Municipalfxaraos montantesque deverioserdestinadosaos mecanisrnos do
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SMC, queteraocomo parametroequivalentea 02% (dois prcento)da receita anualdo

lmposto Sobre Servigm de Qualquer Natureza- ISS e o equivalente a 03% (f0s por

cento) do lmpsto Prcdial eTenitorial UrbanolPTU.
Art 66. A dedugdo de que se fata o artigo anterior @rA conespnder A

at6 30% (tdnta porcento)do saldo devedor do contribuinte a cada m6s.

$ 1 
o, Para efeito do disposto neste artQo considera-se:

| - doatro: a transfer6ncia definitiva de bens e recusos realizados sem
qualquer proveito para o confibuinte;

ll - patrocinio: as despesas do contribuinte om promogo ou publicidade
em atividade cuhunl, sem proveito pecuni6rio ou patimdnio dheto.

$ ?. A dedugio somente poder6 ser iniciada pelo contibuinte 30 (trinh)
dias aph a efetiva transferEncia dos recunos financeiros, na forma estabelecida nesta
Lei.

Art 67. Fica vedada a utilizagio do beneficio fiscal aos projetos culturais
que apresqntarem como proponentes/benefici6rios o pr6prio contribuinte, suhtituto
tribut6rio, seus s6cioo ou titulares, bem conp institui$es s6cio+ultunis vinculadas
aos mesmos, deforma direta ou indireta.

$ 10. A vedagao prevista neste artbo estendsse aos ascendentes,
descendentes at6 I gnau, conjuges ou ompanheiros dos titulares e s6cim.

g ?, Constituem exceg6o a limitagSo previsb no caput desse artigo os
projetos cultuna's destinados a recuperagio de bens mOveis ou im6veis, reoonhecidos
pr lei como patdm0nio cultunal

sEgAo v[
Do Sistema Municipalde lnforma@es e lndicadores Cuttunais - SMIIC

Art 68. Cabe a Fundag6o Cultunal Dona Militana desenvolvero Sbtema
Municipal de lnforma$es e lndimdores Gulturais - SMllC, com a fnalidade de gerar
informaqies e esbtlsticas da realidade culfunl local com cadastros e indicadores
cillturais onstruidos a partirde dados coletadc pelo Municlpio.

$ 10, 0Sistema Municipalde lnforma$es e lndicadores Culturais -SMllC
6 constituido de bancos de dados referontes a bem, servigos, infra+strutura,
investimontos, produgdo, acesso, consurno, agentes, programas, instifuiFes e gesEo
cultural, entre outos, e estarA dispnivel ao p0blico e integndo ac Sistemas Eshdual
e Nacionalde lnforma@es e lndicadores Culturais.

g ? 0 processo de estruturagao do Sistema Municipalde lnfonrnses e
lndicadorcs Cultunais - SMIIC ter6 omo referdncia o modelo nacional, definido pelo
Sistema Nacional de lnforma@os e lndicadores Cultunair SNllC.

Ail 69. 0 Sistema Municipal de lnforma@es e lndicadores Cultuais -

SMIIC tem comoobjetivc:
I - colehr, sistematizar e interpretar dados, fomecer metodologias e

eshbeleoer pararnebos a mensura$o da atividade do campo culfural e das
necessidades sociais porculfuna, qtre permitam a formulageo, moniloramento, gestao
e avalia$o das pollticas p0blicas de qJltuna e das politicas cutturais em geral,
verificando e nacionalizando a implementagSo do Plano Municipal de Cultura - PMC e
sua revisSo nos pnazos prwistos;

. ll - dispnibilizar estaUsticas, indicadores e outras informa@s
relevantes pan a caracterizagio da demanda e oferta de bens arlturais, pan a
omtrugio de modelos de economia e sustentabilidade da cultura, pana a adogao de
mecanismos de indugoe regulafio da atividadeeconOmica no campculfunal, dando
apoio aos gestores cutturais publicos e privados, no imbito do Municipio;

lll - exercere facilihro monitommento e avaliafio das politicas publicas

de cultuna b das pliticas cultunais em geral, assegurando ao pder p0biico e i
sociedade cjvil o acompanhamento do desempenho do Plano Municipal de Cultuna -
PMC.

Art 70. O Sistema Municipal de lnformag6es e lndicadores Cultunis -
SMIIG hrd levantamentos pan realizagio de rrapeamentos crtturais para
conhecimento da diyersidade cultural local e tansparencia dos investimentoo publicos
nosetorcultunl.

Art 71. 0 Sistema Municipal de lnformages e lndicadores Culfunais -
SMIIC esbbelecera parcerias mm os Sistemas Nacional e Estadual de lnforma@ e
lndicadores Culturais, com institui@ especializadas na Area de economia da alltufia,
de pesquisas socilrcon0micas e demogrAficas e com outrc imtitutm de peEuisa,
pana desenvolver uma base consistente e continua de informa@ relacionadas ao
setor qiltunal e elaborar indicadores cutfunais que contribuam tanto para a gestilo das
politicas publicasda irea, quantopara fomenhrestudose pesquisas nessecampo.

sEcAo vilr
Do Programa Municipal de Fornnso na Area da Cuttura - pROMFAC

Art 72, Cabe a Fundag6o Cultunl Dona Militana elaborar, r{ulamenhre
implenentaro Progrrama Municipalde Forma@ naArea da Cultura - PRbMFAC, em
artiatlagio mm m dennis entes federados e parceria mm a Secretaria Municipalde
Educa$o e lnslituiss educacionais, tendo como objetivo oentral camciiar os
gestores-p0blicos e do setor privado e conselheiros de culfura, respmiveis pela
formulageo e implernentagao das pllticas p0blicas de cultuna, no embito do Sistima
Municipal de Cultuna.

Art 73, 0 Prognann Munkt'pal de Forma$o na Area da Cultura _
PROMFACdeve promover:

. l- a qualificagdo t€o*m+dministnativa e capacihfio em politica cultural
dos agentes envolvidos na formulagio e na getio de programas, prolitm e servigos
culturais oferecidos A ppulaffo;

ll-a forma$o nas 6reas t€cnicas e artisUcas.
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sEgAolx
Dos Sistemas Seforiais

ArL 74. Pana atender e comploddade e especificidades da drea qrlfural

s6o constituidm Sistemas Setoriais como subsistemas do Sistema Municipal de

Cuttura-SMC.
Art. 75. Constituem-se Sistemas Setriais integrantes do Sistema

Municipal de Cuthtna - SMC:

| - Sbtema Municipal de Patrim6nio Cultunal- SMPC;

ll - Sistema Municipal de Museus - SMM;

lll-Sistema Municipalde Bibliotecas, Livo, Leiturae Litenatuna - SMB[-LL;

lV- outos que venham a serconstifu idos, conforme regulamento.

Art 76. tu pliticas culturais setoriais devem seguir as dirctdzes gerais

advindas da Confer€ncia Municipal de Cultura - CMC e do Conselho Municipal de

Politica Cultunal -CMPC consolidadas no Plano Municipal de Cultura - PMC,

Art. 77. 0s Sistemas Municipais Setoriais constituidos e os que venham a

sercriados, integramoSistema MunicipaldeCulfura, - SMC confornnndosuboistemas

que se conectam d estufura federativa, i medida que os sistemas de cultura nos

demais niveis de govemoforem sendo instituidos.
Art 78. As interconexOes entre os Sistenns Setoriais e o Sistema

Municipal de Cuttura - SMC sao estrbelecidas por'meio das coordenaFes e das

instincias colegiadas dosSistemas Sehriais.
Art. 79. As instAncias colegiadas dos Sistemas Setoriais devem ter

participa€o da sociedade civil e considerar o crit6rio tenitorial na escolha dos seus

membros.

Art. 80. Para asselumr as conex6es enfe os Sistemas Setoriais, seus

colegiados e o Sistema Municipal de Cultun - SMC, as cooldena@s e as instlncias

1 nlegiadas setoriais dorem ter assento no Conselho Munkipal de Politica Cultural -

-CMPC 
com a finalidade de pmpor diretizes para elaborafo das pliticas prOprias

rcferentes is suas 6reas e subsidiar nas defini$es de strat6gias de sua

imPlementaso' 
'APTTUL.,Do Planejamento e do Orgamento

Art. 81. O processo de planejamento e do orgamento do Sistema Municipal

de Culfura - SMC deve buscar a integnagSo do nivel local ao nacional, ouvidos seus

Orgeos delibenativos, mmpatibilizandese as necosidades da polilica deotltun com a

disponibilidade de recunsm prbprios do Municipio, as transfertncias do Estado e da

Uni6o e outras fontes de recunsos.

ParQnafo tnico. 0 Plano Municipal de Cultura serA a base das atividades

e prognama$es do Sbtema Municipalde Cultuna eseu financiannnto ser6 previsto no

Plano Pludanual - PPA, na Lei de Diretrizes Orpment6rias - LDO e na Lei

Orgamen6riaAnual - L0A.
Ad. 82. fu diretrizes a serem obseryadas na elabonagSo do Plano

Munbipal de Cultuna seEo propostas pela ConfeGncia Municipal de Cultura e pelo

Conselho Municipal de Politica Cultural - CMPC.
DAS D|SPOSI9oES FINAIS E TMNSIToRIAS

A(. 83. 0 Municipio de 56o Gongalo do AmaranteJRN deveri se intqgrar

ao Sbtema Nacional de Guhuna - SNC por meio da assinatura do termo de adesao

volun6ria, na forma do regulamenlo.
Aa 84. Sem prejuizo de oufas sanFes cabiveis, consttui crime de

emprqp inegular de ve6as ou rendas p0blicas, previsto no adgo 315 do C6digo

Penal, a utilizafio de leqrrsc financeiros do Sistema Municipal de Culfura - SMC em

. nalidadesdiversasdas orwishs nesta lei.\- Art.85. Estaleienfaem vigor na datadesua publicaSo.

Sio Gongdo doAmarante/RN, 24 deianeiro de 2014.
' 193o, da lndepend6ncia e 1260. da Rep0blica.

. 
JAIMECAI-ADOPEREIMDOSSANTOS
Prefeito Municipal

FLAVIOHENRIQUE DE OLIVEIRA

Presidenteda Fundagao CultunalDona Milihna 
.

DECREIO ]f 530, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014.

Declara de Utilidade P0blica, para lins de Desapmpriafio, o
teneno localizado no Distrito de Guajiru, ro Municipio de S6o

Gongalo do Amanante/RN, medindo 2.000,00nf, que
pecifica e dA outras provid6ncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DOAI4AMNTURN, no

uso de suas atribui$es legais,

CONSIDEMNDO a solicihgSo do Senhor SecretArio Municipal de
lnfnaestutuna, nosentidodeseradquiridopelo Municlpio, uma6rea paraconsfuFode
uma rua projehda pana melhorara acessibilidade ao empreendimento habitacbnal na

localidade do Distrito de Guajiru.
CONSIDEMNDO que erhte um teneno localizado no Disbito do Guajiru,

a seguir descrito, om carac{eristicas privilqiadas, topogralia favor6vel, pana

construgEo da referida rua projehda.

CONSIDEMNDO as determina@es contidas no art 182 da Constituigio

da Rep[blica Fedenativa do Brasil, e art. 5o do DecreteLei no 3.365/41 ;

DECRETA:

Art. 10. e declarado de Ulilidade P0blica para fins de desapropriago pelo

Municipio de 56o Gongalo do Annrante/RN, o im6vel a seguir desqitm em

conformidade com a doormenta$o anexa:

l. Area desapropriada: 2.()ffi ,ffim'? (Dois mil metros quadrados).

ll. Limites:

a)Ao Norte om o Condomlnio Minha Casa Minha Vida, mgdindo 97,67m
(Noventa e sete metros esessenta e sete centimefos);

b)Ao Sul: com propriedade de Rafaela Costa Mendes, medindo 102,33m

(Centoedois metosetrintaef6s centimetros);
c)Ao Leste: com Rua Projetada, rnedindo 20,53m (Vinte nntrcs e

cinquenta e tres centimetros);
d)Ao Oeste: com propriedade de Rafaela Costa [&ndes, medindo 20,tl0m

(Vintemetos).

Art. ?. 0s tenenos acima descritos ser6o transfeildos ao Patrim6nio do

Municipio de S5o Gongalo doAmarante/RN.
Art. 3o. Estllo autorizadas a Seqetaria Municipal de Administra$o,

Finangas e Phnejamento, a Procunadoria Jurldica Municipal e a Confoladoria Geral a

adotaras medidas administrativa-financeira-juridicas m'sterao cumprimento desteAto
Administrativo.

Art. 40. 0 presente Processo Expropriat6rio deve ser executado em car6ter
de urg€ncia, visando a lmissio Provis6ria na posse do objeto deste Decreto.

Art. 50. As despesas necessirias pan lazer face a presente

desaprcpria$o conertro is custas da seguinte dotagdo orgamentAria:

- Unidade OrgamentAria: 02.010- Secretaria Municipal de lnfraestrutuna;

- Programa de Trabalho: 1 .026 - ConsfuFo, recuperageo e coNeNaFo
de vias ptblicas;

- Natureza da despesa: 45.90.61- AquisiqSo e Desapmpria@o de

lm6veis;
- Fonte de recurso: 110

Art. 60. Este decreb entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas

as disposi$es em ontr6rio.

56oGongalodoAmarante/RN, 13 defevereimde20l4.
193' dalndepend€nciae 126" da Rep0blica.

JAIME CALADO PEREIM DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ALESSANDROGASPARDIAS
Sec'retirio Municipal de lnfnaestrufu ra

A PREGoETRA OF|C|AL DA CAMAM MUNTCTPAL DE SA0 GoN9ALO D0
AMARANTE/RN, no uso de suas atibui$es legais toma publica que se enmnfam
aberta as licitag6es a seguk nominadas:

Edital no (Xlt/2014

Nova Convocaglo

Considenando que n6o houve interessada na sess6o realizada no dia 31CI12014,

@nvoc:rrnori mais uma vez emprcs.ls interessadas para lins de REGISTRO DE

PREQoS PAMAQUTST9oES FUTUMS DE COMBUSTTVETS Vt$qNDOATENDER

AS NECESSIDADES DA CAMAM MUNICIPAL E DOS GABINETES DOS

VEREADORES. [,lodalidade Pregdo. Forma Presencial. SesMo de recebimento dos

envelopes: 27102201 4 - as 0E (oito) honas.

Edital nc (Xl5/2014

objeto: AQU|STQoES DE ruovers DE EscR[oRro vrsANDo ATENDER AS
NECESSIDADES DA CA[,!AM MUNICIPAL. MODALIDADE: PREGAO. FORIVTA:

PRESENCIAL. Sessao de reoebimenb doo envelopes: 2710U2014 - as 09 (nove)
horas

Os editais esEo dispniveis aos interessados a ser reiterados de fornn grafuih na

sede da Cdmana Municipal, de segurda a soda-feina, das 08 ds 13 honas, no endereqo
acima indicado, mesmo localda realizaqEo das sesAo publica.

S& Gonplo do Amanante/RN, 14 de fevereiro de 2014.

Joziane [t/oura )Gvier de Oliveira
Pregoeira


