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Estaclo de Mato Grosso 
szs7-tfl ° Prefeitura Municipal de Rio Branco 

VALE DO CABAçAL 
GABINIETE DO PREFEITO 

LEI No 609 DE 28 DE MAIO DE 2013. 

DISPOE SOB RE A cRIAçAo DO SISTEMA 

MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO BRANCO, 

DO CENTRO CULTURAL, DO FUNDO 

MUNCIPAL DE INCENTIVO A CULTURA, DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAcOES F 

INDICADORES CULTURAIS F DA OUTRAS 

'Senhor ANTONIO XAVIER DE ARAUJO, Preleito Municipal de 

	

X Estado d 	 os e Mato Grso. faz saber que a Câmara 
provou e eu sanciono a seguinte lei. 

CAPITULO I 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 

Art'. 1. Fica criado o sistema Municipal de Oultura que visa 

proporcionar efetivas condiçOes para o exercicio do cidadania 

cultural, estabelecer novos mecanismos de gesfão publica das 

polIticas culturais, promover a economia do cultura e 0 

aprimramento arfIstico cultural e criar instancias de efetiva 

parti Q5ação de tos -as segmentos sociais atuantes no meio 

cultural em Rio Brahcb. - 

Air. 2. 0 Sisfema Municipal de Cultura obs&var& -cs eguintes 

principios: 

I- Reconhecimenfo e valorização do diversidade cultural do 

municipio: 
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II - Cooperaçao entre Os agonies punucos e privados atuantes no 
I 

rea da Cultura: 

III - Complementaridade nos papéis dos agentes culturais: 

IV - Cultura c rnb politico publica transversal e qualificadora do 
desenvolvimento: 	- 

V - Autonomia dos entes federados e das institurçöes do socredade 
civil 

iocratizaça 
.aos bens e 

e  

do acesso ao 

mas, projetos e 

VIII - Cvltura coma direito e valor simbôlico, ecanômico e do 
cidadania: 

IX - Liberdade do criação e expressôo coma elementas indissotiáveis 
do desenvolvimento cultural: 

X - Ierritorializaçoa, descentralizaçöo e participação coma 
estratégias de gestöo: 

Art. 3.0 Sistema Municipal de Cultura e constituida pelos seguintes 
entes-orgânicas: - - 

I -Secretaria Municipal de Cultura;tlurisr oeMSictArpb[pte, Criada 
lei municipal 389 de- 03 do Novembro de 2005, Secao-XIRff°'21: 

II - Conselha Municipal do Politico Cultural, criado a lei Municipal n° 
246 do 23 de Agosto do 1999 e a lei 534 do 25 do Abril de 2011. 

Ill - Centro Cultural. 
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IV-Biblroteca Publica Municipal Cecilia Meirelles criada lei Municipal 

n°066de 12deDezembrode 1989. 

V - Telecentro Camunitário criado em 14 de Junha de 2008. 
Ztl 

§ ]O - o Sistem Municipal de Cultura contará corn as seguintes 

instrumentos de suparfe !nstitucianal: 

I-Plano Municipal de Cultura: 

	

-- 	II - Mecanismos Perrnanentesqie -Consulta- Forum e 

Conterência Municipal de Cult ura 	- - 

	

- -.--- 	Ill-Funda MunicipdLde lncerytivoti-Cultura: 

- IV 	 d-6Municipal 3éZ  i6dçOes e lndicadores 

- § 21 , 0 Sistema Municipal de CultUra buscará atuar de 

forma integrada e convergente aos Sisternas Nacianal e Estadual de 

Cultura, potencializanda, através destes, a alinharnenfo dos pollticas 

culfurais e o provimento de rneios para o desenvolvirnento do 

municIpia afravés do cultura. - - 

§ 3° . Poderöo infegrar a Sistema Municipal de Cultura, 

argajspios privados, cam ou sern fins lucrativos, cam cornpravada 

atuaço pa area cultural e que venharn a celebrar terrna de 

aaeS,p-eSpec1iI69. 

CAPITULO II 

DO CENTRO CULTURAL 

Art° 4. Pica criada a Centro Cultural de Rio Branco 

vinculado a Secrefária Municipal Cultura, Turisrna e Meio ombiente, 

corn a finalidade de promaver e inpentivar a praduçOO .e 

dinamizaçOo dos atividades artIstica culturais, senda urn esp 
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fruiçao e crtaçao de bens que contribuem para a formaçao do 
identidode cultural de nosso municIpio. 

Art°. &São objetivos do Centro Cultural: 

I. Agregar a Culfura mais ruas nos diversas formos, 
podendo abrigor espaço poro exposiçöes, anfiteotro, 

- biblioteca, cinernateca, tele centro, museu, cosa do ortesão e 
outrps;  

- 	- II. Reunir pessoas siteressadgs em culturo, urn constonte 
Rg 
TJcejvo a criação edescobejf dqdrte, cilfundindo a cultura entre 
EØTiitiçao, inforrnondo sore sUa rnciirdiversas formas, desde a 

ogemfttórica ate as suas rnais novas manifestoçöes, firrnondo-se 
comb untlocal aberto a populaçöo em geral; 

III. Desenvolver as diversas areas das artes: cênicas 
musicas, plOsticas, Iiterárias e audiovisuals através de oficinas de arte, 
cursos, palestras, seminários e outros; 

IV. Descentralizar as otividades artisticas- Oulturais, 
prornovendo eventos e implantando NUcleos de Arte nos Boirros e 
Distrrtos de nosso municipio 

- 	V. Apoiar as atividades Culfurais e Socials de outras 
Secrefarias e prolQtos  implantados, especialmente os de cunho 
Educacional e atenção integrdl a cnanca e ao.adolescente; 

VI. Manter constante diálogô corii tlJtros - S tidctdes 
artistico- culturais do municIpio; 	 - 

VII. Realizar eventos que promovam a arte e a cultura 
geral, mantendo intercOrnbios culturais corn outros rnunicIpios e 
entidades afins. 
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Art. 6. 0 ueniro 89f up 	Tera em sua Estrutura 
Administrativa: 

I. instrutores de Arte, nos mais diversas areas definidas de 
acordo corn ci cemanda do comunidade. 

II. Urn c'Lefe de eventos oulturais, responsável pela 
organizaçâo C 'rox cio C vr 	intercOmbios Cu!turais de 
todos Os ere 	. 	 c 	-' 	ectcria Jc C 	0. 

Parágrafo Unico a administrag — t, do scentro Cultural será 
de rSponsabilidade do (a) Secretário - (a)-4e Cultura, 

CAPITULO III 
	 - 

:oo PLANO MUNICIPAL DE CULTURA 

'W--Art'. 7. As afividades e açöes de alcance Cultural, 
inerenfes a coda organismo integrante do Sistema Municipal de 
Culfura, deverão ser orienfadas e estar compatibilizadas e 
substanciadas no Plano Municipal de Cultura, principal instrumento 
de gestâo do execução de polIticas,programas e projetos culturars 

Art°. 8. 	0 	Plano Municipal de 	Cultura, enquanto 
instrumento de planejamento do ação cultural 	no Ombito do 
municipi, deverá no prazo do 120 (Cento e vinte) dias a contar do 
data de fUblicação desta lei, será elaborado polo órgão oficiai do 
Culturd, com par1icpaçoo das diversas instâncias de consulta. 

Parágrafo ánico. 0 Piano MUnicipal de Cultura será 
aprovado pelo Gpnselho Municipal ae CUtuto: è spbrnejido a 
hdmologaçao do executivo Municipal, através de ebeto 
especifico. 
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CAPITULO IV 
MNETE DO PREFEITO 

DO FORUM MUNICIPAL DE CULTURA 

Art° 9. 0 Forum Municipal do Cultura o urn espaco do 
dialogo, de p ch4ação e formulação das poilticas pUblicas para 
segrnento, sugerindo açöes e acompanhando sua execução polo 
governo. 

Art'. 10. 0 Conselho Municipal de Politico Cultural 
reulizará anualmente o forum Municipal-.dØ Qultura, organizado em 
duds x5reas: Arte/ Cultura e PatrirnOnlo Oirfural. 

-4 	§ 1°. Participaraodofôrum- Mdnicipal der Cultura todos as 

jeitrrtes do Sisterna Municipar de infori-naçoes 0 indicadores 

CUJtUft a : 

§ 21. 0 FOrum Municipal do Cultura pode for reuniöes 
extraordinárias quando houver necessidade, mediante convocaçacH 
do Conselho Municipal do Politico Cultural. 

Art°.1 1. São atribuiçöes do FOrum Municipal de Cuijura: 

I. Reunir os diversos segmentos dos areas, conforme 
definidas no Sistema Municipal de lnformaçoes e. indicadores 
Culturais, para debater questöes relacionadas as polificas culturais, 

II. Propor inclusão do novas segmentos nos areas jw,

temáficas do SAM! —  a Municipal de informaçöes e indicadores 
Culturais; 	 - - -- 	- 

- 	III. Criar COmaras Temáticas representafis dos iversos 
segmentos do coda uma dos areas, do acordo corn as demandas 
do movimento cultural, quando necessário. 
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IV. Eleger ad 	oiTj9iTRs representantes dos 
Produtores Culfurais e os representantes do Sociedade Civil 
Organizadapara compor o Conseiho Municipal de Politico Cultural. 

Pdiiágrafo Cinico Em cada processo eleitoral o 
cadastrado so 06de candidatar para representar urn segrnento ou 
area 

CAPITULO V 

DA CO NFERENCIA MUNICIPAL DECLTURA 

Art°.12. A confer ehcid Muntcipqj de Cuitura, promovida e 
crgdnizada pelo Conseiho Municipdl de Cultural è a instOncia 

rnma - de participação e deiiberação do Sistema Municipal de 
Cuitura, tendo direito a voz e voto todas as pessoas fisicas e juridicas, 
inscrFtds ho Sistema Municipal de lnformaçöes e indicadores 
Cuifurais, e corn direito a voz todo cidadão inscrito previarnente no 
conferencia. 

Parágrafo Cinico A partrcrpaçoo corn direito a yoz e voto 

se dará corn a inscrição no Sisema Municipal de inforritçoes e 
indicadores Culturais, efetuada, pelo rnenos 45 (Quarenta e Cinco) 
dias antes do data do conferència. 

13. São afribuiçöes e competOncias do ConferOncia 
Muni 

	

I. Sub1 	 seus respectivos 
gestores d rea cu 

	

eiaboracãc 
	

Piano Municipal de 
quando pertinente as diretrizes estabelecidas peio Piano Nacional 
de Cultura e o Piano Estadual de Cuitura; 

H. Aprovar o Régirnento inferno do conferencia no ato do 
abertura desta; 
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III. Garantir a representativrdade setorial presente no 
Sistema Municipal de lnformaçöes e indicadores Culturais nas 
eleiçôes do Conseiho Municipal do Poiltica Cultural; 

IV. Dar legitimidade ao Forum Municipal do Cultura como 
instOncia representativa de entidades, artistas, artesão, agentes e 
produtores culturais para compor o Conselho Municipal Polltica 
Cultural; 

V. Mobilizar a sociedade e os meios•de comunicaçOo do 
comunicaçOo para importOncia do CulfU(d, bern corno do suas 

:rflhlb5t0c55, para o desenvolvimento sustentável do rnunicIpio; 

VI. Facilitar o aces 	a sociedade civil aos mecanismos 
dé 5drticipaçáo popular no rnunicipio por meio do debates sobre Os 

signos e .processos constifutivos da identidade e diversidade cultural; 

VII. Auxiliar o Governo Municipal, subsidiar a Governo, 
Estadual e Federal e consolidar as conceitos do cultura junta cos 
setores do sociedade; 

VIII. Identificor e fortalecer a transversalidade dabu!tura 

em relação as politicos pUblicas nos trés niveis do governo; 

IX. Promover a viabilizoçâo de infbrrnaçoes e 
conhecimentos estratégicos para a implantação efetivo do Sistema 
Municipal do Cwltura e posteriormente do consolidoção corn os 
Sisternos Estadual e Nacionaj de Cultura; 

X. Avoliar a estrutura e o funciondmento do Conseiho 
Municipal de Politica Cultural levando em considerdçöo Os relatOrios 
elaborados polo mesmo, apresentando rnodificaçoes, quando 
forem necessários; 

XI. AvoUar a estruturação e a funcionalidade do Sistems 
Municipal de Informoçöes e indicadores Culturois apresetpnS 
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rnodificaçoos, quando forern 	nocessarras,considorando os 

oncaminharnontos propostos polo Consolho Municipal do Politico 

Cultural; 

XlL Ayaliar a exocuçöo das diretrizos o prioridades das 

politicos pUblicas dé Cultura. 

Art' 14. A Côñferëncia Municipal do Cultura é roalizada 

em carátor ordinário, a cada 02 (Dois) anos e, oxtraordinariarnente, 

do acordo com o Regimento lnterno do Gonselho Municipal do 

Po'tipa Cultural. - 

ParOgrafo Unico. Q regylthento. do cada conferéncia 

do Cuitura, sua diPt5Mco e fincilidades, são olaboradas 

elho Municipal do PoI ca CuI  do acordo corn a 

tiento do Sisforna Municipal do Cultura. 

CAPITULO VI 

DO FUNDO MUNICIPAL DE INCEN11VO A CULTURA 

Art° 15. Fica instituIdo a Fundo Municipal do lnertivo a 
Cultura, corn o objotivo do prornovor a econornia do cultura e 

fomenfar a criação, produção, forrnação, o circulação e mernória 

artIstico-cultural, custeando total ou parciaImonte projotos o 

atzvidqpsculturais do iniciafiva do pessoas fisicas ou juridicas do 

uoiico oy privaao. 

§ 1
0. Q:fljqfr 

10 a Secrefária N 

o-Iho 

operacionalização. 

prover as rneios 

a Cultura e 
Moio 

§ 21 . A gestão e fiscalização do aplicação do recursos do 

fundo Municipal do Incontivo a ..Culfura sorão exercid s polo 

Consolbo Municipal do PolItica Cultural. 
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§ 30 . A ordenaçao cie despesas, Os desembolsos e a 

prestação de contas do fundo Municipal de Incentivo a Oultura 
serão exerddas pelo Prefeito Municipal de Rio Bronco. 

Art° 16. Consfituern-se receitas  do Fundo Municipal de 
Incenfivo a Culturti;: 

- 	I. TransferOnèias a confa do orçarnento geral do 
rnunicIpio; 

- 	II. Transferéncias realizadas peIQjsthdo e pela União; 

I 	Ill. Receitas direfamerThe arcadada pelas unidades 
:; erThfes do Sisterna Muniqjole'CuIfUra 

- 	IV. Contribuição de mantenedores no forma do 

reguloTherito especifico; 

V. AuxIlios, subvençöes e outras contribuiçOes de 
enfidade pUblicas ou privodos nacionais Cu internacionois; 

VI. Doaçöes e legados; 

VII. Soldos remanescentes do projetos e atividades 

apoiados, bern corno devolução de recursos par ufilizaçôo indevida; 

- 	VIlIl. Saldos finonceiros de exercIcios anteriores; 

- - - IX. Ouros re?ursas a ele destinadas no forma do lei. 

- 	
Art° 17. Q regirnenfo dot FuncLo Municipal de Incenfivo a 

CuUUra, aprovado pélo executivo rriUnid?pardefF rrd 	- 

I. As areas do enquadrarnento dos projetos eatividades 
que poderão ser cusfeodos polo Fundo Municipal de lncentivo a 
Cultura; 

I1. SIIThhIEst.Fillr.I.r.jisInrc1Ius] 

n 
- 
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Ill. Os rneios e critérios de acesso e seleçoo de projetos e 
atividades; 

formas de prestação do contas. 

Parágrqfo Unico. 0 Regirnenfo do Fundo Municipal de 
Incentivo a qultura deverá ser previarnente avaliado pelo Conseiho 
Municipal de Politico Cul 

-: 	CAPITULO VII 

DO SISTEMA A 

Arf°18. Fica criado o Sisterna Municipal de lnformaçöes e 
indicadores Culturais, instrumento de reconhecimento do Cidadania 
Cultural e Gestão dos Politicos PUblicas Municipais de Cultura, de 
caráter normativo, regulador e difusor, que organizq & disponibilizarn 
informaçöes sobre os diversos fazeres Culturais do Municfpio, bern 
corno seus espaços e produtores. 

Parágrafo Unico. A organizaçöo & rnanuteçôo do 
Sistema Municipal do lnforrnaçöes e Indicadores Culturais ficam sob 
a responsabilidade do Secretária do Cultura. 

Art' 19. 0 Sisterna Municipal do lnformaçoes e 
;es Culturais tern por finalidades: 

I. Reun36clos sobzpa realidade Cultural do municipio, 
a da idecação reistfo & rnape,aFnento dos diversos 

artistas, produfores, técnico, usuarios, r3rofisiorrais 
grupos, entidades e equiparnentos culturais existentes; 

II. Servir de instrurnento para a busca par inforrnaçoes 
Culturais e a divulgação do produçoo Cultural local; 
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Ill. Ser urn difusor do produ(;ao & do patrirnonio Cultural 
do Municipio, facilitando o acesso ao seu potencial e dinarnizando a 
cadeia produtiva; 

Pt- Consolidar inforrnaçôes dos seus integrantes para 
incentivar a pcirticipaçâo nos fáruns deliberativos nos diversas 
instOnciasdo Sistema Municipal Cultural; 

V. Promover cursos do gesfão e produçâo cultural, 
técnica e artIstica nassuas diversas areas. - - 

Art°20. 0Sistema Municipal de lnforrnaçOes e Indicadores 
Cuittiirais deverá ser organizado de acordo corn as areas ternàticas 

1 çie ajuacOo do Secrefária de Culttira e seus.respectivos segrnentos. 

1°. As areas temáticas são propostas do rnodo a tornar 
o maicabrangente possivel a area de atuaçOo dos atividades, a 
saber: 

I. Arte/Cultura: 

a) Artes Plasticas e visuais, 

b) Musica; 

c) Artesanato e artes aplicadas; 

Cenicas 

e)Liter 

c t Al 
I JflUI V IJI, 

g)Culturas populares; 

h) Carnaval; 

I) Capoeira; 
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j)Artes graficas; 

k)Agente Cultural 

L)Produtor Cultural 

ll.Patrimönio Cultural 

a) Iradiçöes populares; 

b)Arquivos, museus,salas do 

coleçöes particulares; 

c)Historiografia, incluindo i5i 
do conhecimento, antropologia, geogr' 

d)Patrimonio material; 

e)Patrimônio imaterial; 

f)Organizaçoes sociais; e 

g)Cidadãos. 

noria, centro culturais e 

:ôes do outros campos 

DcIologIa entre outros 

§ 2° 0 forum Municipal de Cultura organizddo pelo 

Conselho Municipal do Polftica Cultural pode deliberar pela inclusâo, 

exclusáo ou fusão de novos segmentos no Sistema Municipal do 

lnformtiçoes e Indicadores Culturais 

Art" ,  21-. 0 Sisterna Municipal do informaçoos e 

Indicadores CuIturai disponibflizado em formato impresso ou digital, 

tern sua implemenfação atravé ~ do afo4dfniniafrci$ivo -do Chefe do 

Executivo em acordo corn o conselho Municipal detoIflkc Ct4tural. 

Parágrafo Unico., 0 Sistema Municipal do informaçoes e 

Indicadores Culturais tern campos de informaçöos disponiveis para 

acesso pCiblico e gratuito, e campos de acesso restrito a 
administração da Secretária do Cultura Turisrno e Meio Ambien o.  Sk 
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Art° 22. Pociern se cadastrar no sistema Municipal de 
lnformaçoes e Indicadores Culturais: 

4. Pessoas fIsicas, residentos em Rio Bronco, corn 
cornprovada atuaçoo na area Cultural; 

II. Agentes culturais comprovadarnente otuontes na 
cidade, residentes erTV ,  outras cidades estados e poises, que 
desenvolvam projetos culfurais ern pro[ da cidade de Rio Bronco; 

Ill. Pessoas juridicas legalmen.&NITIedisfroclas, localizadas 
at qjmente na area Cultural em Rio $ranco ha no rnInimo 01 (urn 

IV. Teat ros, Solosdét 4ä&[Sfros Culturais, rnuseus, 
casas de rnernôrio, acodernios ligadas a area de Cultura, espoços 
quo comprovem afuoção cultural, bens tbrnbados, bibliotecas, 
Selos, ocervos, Escolos do orte, locais de interesse turistico oteliês e 
galeria de ode, pontos de exposição e cornercializoçao de 
artesonoto, proças e outros que identifiquern ofinidode corn o 
cultura. 

Art° 23. Pessoos fisicas ou jurIdicas podern se codostror em 
rnais do umo áreo ou.segrnento. 

- 	Art° 24. Qualquer cidodão pode opresentar junto 00 

Iho Murfrcipal de Polltica Cultural irnpugnação fundornentodo 
-pessoa fIsica ou jurIdica cadostrodo no Sisterna Municipal de 
iaçöes e lndicddores CulturaE, devndo es1te anolisar e tornar 
00. 	 - 	 -- 	- 	- 	- 	- -- 

CAPITULO VIII 

DAS c0NSIDERAç6ES FINAlS 

Art' 25. Coberã as unidodes integrantes do Sistom" 
Municipal de Cultura prover os rneios necessárioyj/')  

As'. Cerejeiras, 90 - CEP 78.275-000 - Rio Branco - MT 
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desenvolvimento do programas ae capaciia(;ao do profissionais, 
através do cursos, palestras, debates e atividades simflares. 

Art° 26. 0 Executivo Municipal regulamentard esta lei no 
prazo de 90 fvoventa)  Dias do sua publicação, promovendo no 
orçamento vigente qsalteracoes quo se fizerem necessárias. 

- Art' 27. Estd:  Jei entrard em vigor no data de sua 
publicaçoo. 

- 	S - Art' 28. Revoqam-se as disposiçQehicontrório. 

Rio Branco MT, aos 28 

H: 
ARAUJO 

- 

-- 
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