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LEI N° 057/2011 URUGCA-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2011

Cria ) Fundo Municipal da Cultura, do
Mur.ic.pio de Uruoca, e dá outras providencias.

''-REFEITO MUNICIPAL DE URUOCX faz saber que a Câmara aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

\rx. Io. - Fica criado o Fundo Municipal da Cultura - FMC, do Município de Uruoca
liití !em por objetivo garantir e gerir recursos financeiros para a expansão e

crfeiçoamento do desenvolvimento culmr. I. contemplar projetos para a produção.
niçào e formação na áíièft-cultural, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura

! spone. Juventude e Turismo, criadapela lei "20 de 01 de junho de 200°.

-\rt. 2"'. Fica criado o Conselho Municipal de Cultura - CMC - composto de .sete í
membros, com a seguinte composição pariuxi;^

s Dois representantes do PoderExecuiiv>
* Dois representantes do poder Legis!aíi'fó
* \ m coordenador de cultura, da Secaria Municipal de Cultura. Esporte

Juventude e Turismo

* Um representante da sociedade orga.-iii.ada - ONGs.
« l m representante dos promoven*:s de lestas folclóricas regionais

carnavalescos, juninos, reisados, clux ; e quadras dancajite^informais.

y\ O !• undo Municipal da Cultura se a formado por:
i. Doações de contribuintes do Imposto de Renda (lei R;aaut$ou outros incentivi».

fiscais;

ii. Produtos de aplicações dos recursc:r.dispotave»e-dê venda de mate;:.:
publicações e eventos;

iii. Multas previstas em lei
l\ Dotações consignadas no orçamerio ímmicipíií, mínimo de 1% das receita.--

resultantes de impostos e transferem vò ; constitucionais.;
\ . Dotações, auxílios, contribuições, sjbvenções, transferências e legados .1.

entidades governamentais e não gov txi amentais.
:. Remuneração oriunda de precações manceiras;

\ !í. Keceitas advindas de convênios, acordos e contratos firmados com outros emes.
da federação;

víi<; ()utras receitas relacionadas aos objot• .os culturais.

\rt. 4" - O Fundo Municipal da Cultura *:>á coordenado por um Conselho ' lo.stor.
.•!•.' por estabelecer as políticas ir aplicação de seus recursos financei;

línstiiuíò» porcinco(5) membros, de segu n í forma:
Coordenador de Cultura, ou serviço por ele designado, desde que emo!-
com assuntos de desenvolvimento culurai de município:
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2. Secretario Municipal de Cultura. Esporte, Juventude e Turismo, ou servidor por
cie designado;

V Três membros do Conselho Municipal, c Cultura, criado conforme art. 2o. desta
! ei. .

; i\ - Os membros indicados pelo Constlh.> Municipal de Cultura, serão escolhidos
-.•;.: sua maioria absoluta;

Os serviços desempenhados pelos nembros do FMC (Fundo Municipal da
v Liltural não serão remunerados, sendo considerados de relevante interesse público:

"; y. - Os cheques relativos à movimentação financeira serão assinados pelo
verotario de Cultura. Esporte. Juventude e Turismo ou seu representante e pelo
[ oordenadorde Cultura,

\rt. 5°. Os recursos financeiros do Fundo Municipal da Culturaserão aplicados em:
í Desenvolvimento*^ aperfeiçoamento dos instrumentos de gestào. planejamento.

administração e-controle das: ações de cultura;
2. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recurso*

humanos na área de cultura; ,
Desenvolvimento de implantação deprogramas, compreendendo:
a) Fomento de atividade! relacionadas a cultura, visando-criar alternativa-

de geração de emprego; melhoria dai renda e qualidade de vida da população
de Uruoca;

Melhoria da infraestnttura cultuial municipal:
Divulgação das potencialidade:, culturais do Município nos meios do

comunicação locais, regionais, estaifuais. nacionais e internacionais;
d) Eventos realizados pelo Poder Executivo, pelo Conselho Municipal da

Cultura e por outros órgãos ou entidades ligados ao àfiéetivolvimenlo sócio-
cultural municipal, corno festas folclóricas e reÜ^bsas tradicionais no
Município.

4. Fomento de atividades e projetos clitorais, sçjffsçàgdbs^èr meio de concursos
ou chamamento público, nos seguinte* refiBMÍjÍ5s'
a) Artes visuais;
b) Artes cênicas;

c) Audiovisual; •"'%
d) Cultura popular:
c- Literatura:

f) Música:

g) Literatura de cordel;
h i Registros Históricos.
i) Lendas que se tomaram estórias.
1) Programas de rádio e de televisão com finalidade cultural:
k ) Patrimônio cultural material eu material:

Outros segmentos culturais, a critério do Conselho Municipal de Cultura.

Vxl. 6° - Os recursos financeiros de que t/ata esta lei, serão utilizados no pagamento
i - despesas inerentes aos objetivos do FMC. conforme previsto no art. 4°. e

empenhados a conta das dotações consignadas no orçamento municipal correspondente
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Os projetos aprovados, que receberem recursos do FMC. deverão
t>

atoriamente:
Mencionar que receberam recusos do i-undo Municipal de Cultura:
Prestar contas dos recursos recebidos, conforme definido no respeem.

edital
Apresentar plano de trabalho e relatório de execução do objeto;

§ 1°. - oedital poderá prever repasses integrais ou parciais antes da execução
do objeto;
§ 2o. nca facultado a apresentação de projetos tanto as pessoas física*
como jurídicas, domiciliadas em Uruoca há pelo menos 1anos:
§3o. - não será permitido como proponente ou participante aqualquer titulo.
membro titular e suplente de conselhos municipais, comissões de analise e
avaliação de projeto cultural, servidor publico municipal e inadimplente de
tributos municipais;
§ 4o. - seráaprovado somente um projeto por proponente:
§ 5C. - o projeto deverá prevê contrapartida social, cujas condições serào
definidas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Cultura, consistindo w^
desenvolvimento do projeto de forma integrada nas ações culturais do
Município.

Art. 8°. - Esta Lei entrará em vigema data de sua publicação

Paço da Prefeitura Municipal de Uruoca-Ce, 21 de Fevereiro de 2011.
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DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que durante o exercício financeiro de 2014, na gestão do

Sr. Walney Albuquerque Araújo, não houve alteração nas normas que instituíram o Fundo

Municipal da Cultura de Uruoca.

Uruoca-CE, 31 de dezembro de 2014.

Walney Albuquerque Araújo
Gestor
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