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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
Pauta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo
Terça-Feira – Dia 22/11/2016 às 18:30 horas.

Projeto

Nº

Ementa

Estima as receitas e fixa as despesas do Município de Monte Carmelo
para o exercício de 2017, na forma que especifica e dá outras
providências.
Cria o Museu Municipal de História de Monte Carmelo na forma
Projeto de Lei
3.539/2016
como menciona.
Cria o Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio
Projeto de Lei
3.540/2016 Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do Município de Monte
Carmelo.
Estabelece normas de Proteção, Preservação e Promoção do
Projeto de Lei
3.541/2016 Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do Município
de Monte Carmelo/MG e dá outras providências.
Cria o Sistema Municipal de Cultura no Munícipio de Monte Carmelo
Projeto de Lei
3.542/2016
na forma que menciona.
Monte Carmelo, 21 de novembro de 2016.
Projeto de Lei

3.535/2016

Autor

Início da
Tramitação

Executivo

29/09/2016

Executivo

21/11/2016

Executivo

21/11/2016

Executivo

21/11/2016

Executivo

21/11/2016

Vicente de Paulo Coleta
Presidente

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº 3.539 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.
CRIA O MUSEU MUNICIPAL DE HISTÓRIA DE MONTE CARMELO NA FORMA COMO MENCIONA.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art.1º. Fica criado o Museu Municipal de História de Monte Carmelo, com finalidades, atribuições e organização prevista nesta lei.
Parágrafo único. O Museu Municipal de História de Monte Carmelo funcionará no imóvel da antiga Estação Ferroviária situado à Praça Governador
Valadares, s/n, Centro, Monte Carmelo pertencente ao Município de Monte Carmelo.
Art. 2º. São princípios fundamentais do Museu Municipal de História de Monte Carmelo:
I – A valorização da dignidade humana;
II – A promoção da cidadania;
III – O cumprimento da função social;
IV – O incentivo, a proteção e valorização da diversidade artística e cultural brasileira:
V – O Incentivo a conservação, a preservação e o uso sustentável do patrimônio histórico e cultural;
VI – A universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural;
VII – A promoção da capacidade de atendimento educacional do museu oferecendo condições permanentes para que as comunidades reconheçam
os bens culturais materiais e imateriais de sua região, visando disseminar noções de identidade e zelo;
VIII – O fomento das atividades de pesquisa e documentação que levem ao aprofundamento do discurso crítico e reflexivo sobre os acervos do
museu.
VI – O intercâmbio institucional.
Parágrafo único. A aplicação deste artigo está vinculada aos princípios basilares do Plano Nacional de Cultura e do Plano Nacional Setorial de
Museus e do regime de proteção e valorização do patrimônio histórico e cultural.
Art. 3º. O Museu Municipal de História de Monte Carmelo será subordinado à gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou órgão
equivalente.
Art. 4º. Passa ao acervo do Museu Municipal de História de Monte Carmelo o acervo pertencente ao patrimônio do Município que, a critério de
uma Comissão de Acervo – CA conjuntamente com o gestor do Museu sejam consideradas de valor museológico.
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Parágrafo único. A Comissão de Acervo – CA será composta por 05 (cinco) pessoas com notoriedade em história e/ou antropologia e/ou integrantes
do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Monte Carmelo.
Art. 5º. A estrutura organizacional do Museu Municipal de História de Monte Carmelo se compõe de:
I – Setor Administrativo
II – Setor de Museologia
III – Setor de Pesquisa e Documentação
IV – Setor de Educação
Art. 6º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir os créditos necessários e a fazer operações de crédito indicadas para a execução dessa lei.
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 18 de novembro de 2016.
FAUSTO REIS NOGUEIRA
Prefeito Municipal
VILSON VIEIRA BORGES
Secretário Municipal de Governo
PROJETO DE LEI Nº 3.540 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.
“CRIA O CONSELHO DELIBERATIVO DE POLÍTICA DE CULTURA E PATRIMÔNIO AMBIENTAL, ARTÍSTICO, CULTURAL E
HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO. ”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
TÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º. Fica criado o Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do município de Monte
Carmelo/MG, órgão de direção superior da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e que institucionaliza a relação entre a Administração
Municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura e ao patrimônio histórico, participando da elaboração e acompanhamento das políticas
culturais e de proteção ao patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico do município de Monte Carmelo.
Art. 2º. Ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico, órgão consultivo, deliberativo e
de direção superior junto Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compete:
I.
Propor, acompanhar, avaliar e fiscalizar ações de políticas públicas para o desenvolvimento da cultura, a partir de iniciativas
governamentais ou em parceria com agentes privados, sempre na preservação do interesse público;
II.
Incentivar estudos, eventos, atividades permanentes e pesquisas na área da cultura;
III.
Propor e analisar políticas de geração, captação e alocação de recursos para o setor cultural;
IV.
Colaborar na articulação das ações entre organismos públicos e privados da área da Cultura;
V.
Emitir e analisar pareceres sobre questões culturais;
VI.
Estudar e sugerir medidas que visem à expansão e ao aperfeiçoamento das atividades e investimentos realizados pela Secretaria Municipal
de Cultura, no que se refere à cultura;
VII.
Incentivar a permanente atualização do cadastro das entidades culturais do município;
VIII.
Buscar articulação com outros Conselhos e entidades afins, objetivando intercâmbios, acúmulo de experiências e ações conjuntas quando
possível;
IX.
Definir diretrizes para a política cultural a ser implementada pela administração pública municipal baseadas na lei nº 12.343, de 2 de
dezembro de 2010 que institui o Plano Nacional de Cultura e cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC;
X.
Estabelecer as diretrizes e os programas de alocação, plano de aplicação, de todos os recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC, em
consonância com o Plano Municipal de Cultura;
XI.
Definir critérios para o estabelecimento de convênios entre a administração pública municipal e organizações públicas ou privadas, a serem
firmados por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura no âmbito da implementação de políticas culturais.
XII.
Propor as bases da política de preservação e valorização dos bens culturais do Município;
XIII.
Propor, aprovar e acompanhar as ações de proteção ao patrimônio cultural do Município relacionado na Lei Municipal de Proteção ao
Patrimônio Cultural vigente.
XIV.
Emitir parecer prévio, do qual dependerão os atos de registro e tombamento, revalidação do título de registro e cancelamento de
tombamento;
XV.
Emitir parecer prévio, atendendo a solicitação do órgão competente da Prefeitura, para:
a. A expedição ou renovação, pelo órgão competente, de licença para obra, afixação de anúncio, cartaz ou letreiro, ou para
instalação de atividade comercial ou industrial em imóvel tombado pelo Município;
b. A concessão de licença para a realização de obra em imóvel situado em entorno de bem tombado ou protegido pelo Município e
a modificação ou revogação de projeto urbanístico, inclusive de loteamento, que possa repercutir na segurança, na integridade estética, na ambiência
ou na visibilidade de bem tombado, assim como em sua inserção no conjunto panorâmico ou urbanístico circunjacente;
c. A modificação, transformação, restauração, pintura, remoção ou demolição, no caso de ruína iminente, de bem tombado pelo
Município;
d. A prática de ato que altere a característica ou aparência de bem tombado pelo Município;
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XVI.
Receber, examinar e aprovar propostas de proteção de bens culturais encaminhadas por indivíduos, associações de moradores ou entidades
representativas da sociedade civil do Município;
XVII.
Analisar o estudo prévio de impacto de vizinhança, de acordo com o "Estatuto da Cidade", Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
em relação aos aspectos de proteção da paisagem urbana e do patrimônio cultural;
XVIII.
Permitir o acesso de qualquer interessado a documentos relativos aos processos de tombamento e ao estudo prévio de impacto de
vizinhança, a que se refere o inciso VII deste artigo;
XIX.
Estabelecer as diretrizes e os programas de alocação, plano de aplicação, de todos os recursos do Fundo Municipal de Preservação de
Patrimônio, Artístico e Cultural - FUMPHAC, em consonância com as políticas nacional, estadual e municipal para a preservação do patrimônio
cultural;
XX.
Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos e o desempenho dos programas realizados;
XXI.
Exercer o controle orçamentário, financeiro, patrimonial e de resultados dos recursos do Fundo Municipal de Preservação de Patrimônio
Cultural, antes de seu encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo para os devidos fins;
XXII.
Recomendar medidas cabíveis para correção de fatos e atos do Gestor que prejudiquem o desempenho e cumprimento das finalidades no
que concerne aos recursos do Fundo Municipal de Preservação de Patrimônio Cultural;
XXIII.
Elaborar, aprovar e implantar seu regimento interno;
XXIV.
Exercer outras atividades correlatas;
§ 1º. O Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG terá garantido
para os fins do disposto neste artigo, o direito de acesso à documentação administrativa, contábil e financeira do órgão gestor da cultura e do
patrimônio histórico, assegurado o direito de chamar à sua análise, questões julgadas relevantes por este conselho, nos termos do seu Regimento
Interno, bem como o direito de publicação de suas resoluções e avaliações no Diário Oficial do Município.
§ 2º. A utilização da prerrogativa prevista no parágrafo anterior não terá efeito suspensivo em relação à análise da questão, devendo o Conselho
Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG emitir parecer em 07 (sete) dias
úteis após o recebimento da documentação solicitada nos termos de seu Regimento Interno, sob pena de sua desconsideração, salvo atraso em razão
da complexidade da matéria a ser analisada, devidamente justificado.
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º. O Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do município de Monte Carmelo/MG,
consultivo, deliberativo e de direção superior será composto por 12 (doze) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 06 (três)
representantes do Poder Público Municipal, os quais serão indicados pelo Prefeito Municipal e 06 (seis) representantes da sociedade civil, garantindo
a representação das diversas formas de manifestação do universo cultural e os defensores do patrimônio histórico no município de Monte
Carmelo/MG, escolhidos em Assembleia Geral convocada especificamente para este fim e da seguinte maneira:
I – 06 (seis) representantes do Poder Público Municipal
a – 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura seu respectivo suplente;
b – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e seu respectivo suplente;
c – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo; e seu respectivo suplente;
d – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Ação Social; e seu respectivo suplente;
II – 06 (seis) representantes da Sociedade Civil
a – 01 (um) representante da Comissão de Artes Cênicas (dança literatura, teatro e congêneres);
b – 01 (um) representante da Comissão de Artes visuais (artesanato, cinema, fotografia, pintura e congêneres);
c – 01 (um) representante da Comissão de Culturas Populares (folia de reis, congado, escolas de samba, catira, capoeira, gastronomia e congêneres);
d - 01 (um) representante da Comissão de Música (todos os gêneros);
e – 02 (dois) representante da Comissão de Patrimônio Artístico e Cultural;
§ 1º. Os membros eleitos ao Conselho cumprirão mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, obedecendo aos critérios determinados no
artigo 9º da presente lei.
§ 2º. O presidente e o secretário administrativo do Conselho serão escolhidos mediante votação entre os membros que o compõem, na primeira
reunião após nomeação pelo Prefeito Municipal e posse.
§ 3º. O Regimento Interno do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do município de
Monte Carmelo/MG definirá as hipóteses de perda de mandato e substituição de seus conselheiros.
CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO
Art. 4º. O Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do município de Monte Carmelo/MG
terá as seguintes comissões representando a sociedade civil:
I.
Artes Cênicas, envolvendo as seguintes manifestações: dança literatura e teatro;
II.
Artes visuais, envolvendo as seguintes manifestações: artesanato, cinema, fotografia e pintura;
III.
Culturas Populares envolvendo as seguintes manifestações: catira, capoeira, congado, escolas de samba, folia de reis, hip hop e
gastronomia;
IV.
Música envolvendo toda a cadeia produtiva;
V.
Patrimônio Ambiental, Histórico, Artístico e Cultural;
§ 1º - O Regimento Interno do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do município
de Monte Carmelo/MG a ser instituído na forma definida na presente lei, disciplinará a forma funcionamento das Comissões elencadas no "caput" e
incisos.
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§ 2º As comissões descritas no “caput” deste artigo serão criadas a partir das reuniões setoriais envolvendo os seguimentos que compõe cada uma e
o seu representante legal que comporá o Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do
município de Monte Carmelo/MG será eleito em Assembleia Geral organizada para este fim;
§ 3º Cada comissão descrita no “caput” deste artigo nos itens I, II, III e IV será composta por 05 (cinco) pessoas envolvidas nos segmentos que as
compõe.
§ 4º No que se refere ao item V do artigo anterior, a Comissão será composta por 05 (cinco) pessoas com notório conhecimento na área,
preferencialmente com formação em história, geografia, arquitetura, engenharia civil, museologia, arqueologia, ou áreas afins.
Art. 5º. O Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do município de Monte Carmelo/MG
contará com o acompanhamento de um funcionário da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou órgão equivalente, competindo a este dar
suporte operacional às atividades regulares do Conselho.
Art. 6º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá viabilizar a estrutura física do funcionamento do Conselho, bem como sua manutenção
no que se refere a materiais, convocações, arquivo e administração geral.
Art. 7º. Uma Assembleia Geral anual será promovida pelo Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural
e Histórico do município de Monte Carmelo/MG com o objetivo de analisar seu trabalho pretérito, orientar sua atuação e propor projetos futuros,
nas formas de seu Regimento Interno.
Parágrafo único. A Assembleia Geral a que se refere o "caput" será plenária, aberta à participação de todos os cidadãos, entidades da sociedade
civil e movimentos populares.
Art. 8º. Fica criado o Cadastro de Integrantes e Grupos da Comunidade Cultural junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que o manterá
atualizado para fins administrativos e eleitorais, de acordo com o disposto no artigo 3º da presente lei.
§ 1º. O membro da comunidade cultural poderá ser inscrito em mais de um segmento ou área, desde que comprovada sua atuação ou participação
no setor.
§ 2º. O Regimento Interno definirá outras formas e procedimentos para o cadastro.
CAPÍTULO III
DAS ELEIÇÕES
Art. 9º. Os membros da sociedade civil serão eleitos para um mandato de 02 (dois) anos, por votação direta em Assembleia Geral especialmente
convocada para este fim, sendo permitida uma reeleição consecutiva, desde que haja a renovação de no mínimo 30% (trinta por cento) de sua
composição.
§ 1º. É garantida a eleição de um membro para cada comissão, conforme disposto no artigo 3º da presente lei, sendo vedada a acumulação
representativa em mais de uma Comissão.
§ 2º. No caso do não preenchimento de quaisquer das Comissões por falta de concorrentes ou interessados, poderão ser escolhidos membros de
outras comissões para preencher os cargos vagos, desde que eleitos em Assembleia, nos termos do disposto no "caput".
Art. 10. Poderão candidatar-se as pessoas com interesse na política cultural do município, em pleno gozo de seus direitos.
Art. 11. Cada Comissão poderá apresentar no máximo 03 (três) pleiteantes ao Conselho, nas formas a serem definidas no Regimento Interno do
Conselho.
§ 1º. Para ter direito à indicação, a Comissão deverá estar funcionando com no mínimo 10 (dez) membros;
§ 2º. Terão direito a votar e a ser votados, para indicação de candidatos ao Conselho, aqueles que tenham participado de, no mínimo, 03 (três)
reuniões das suas respectivas Comissões no ano de realização da Assembleia Geral para este fim;
§ 3º. Salvo exceção da primeira Assembleia Geral para a indicação do primeiro Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental,
Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG.
Art. 12. Terão direito a voto na Assembleia Geral os membros da sociedade civil que estiverem devidamente cadastrados, conforme disposto no
artigo 8º, até 60 (sessenta) dias antes do pleito;
§ 1º. Salvo exceção da primeira Assembleia para a indicação do primeiro Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental,
Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG.
TÍTULO I
DOS FUNDOS A SEREM GERIDOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DE POLÍTICA DE CULTURA E PATRIMÔNIO
AMBIENTAL, ARTÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO.
Art. 13. Fica instituído que o Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte
Carmelo/MG será responsável pela deliberação do uso dos recursos e acompanhamento da execução e administração dos recursos financeiros dos
seguintes fundos municipais:
I.
II.

Fundo Municipal de Cultura – FMC;
Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural – FUMPAC

§ 1º Os fundos descritos no “caput” deste artigo são criados e regulamentados por Leis próprias.
§ 2º A movimentação e aplicação dos recursos desses 02 (dois) fundos descritos no “caput” deste artigo, serão determinados pelo Conselho
Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do município de Monte Carmelo/MG.
§3º Os 02 (dois) fundos descritos no “caput” deste artigo funcionarão junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou seu equivalente, que
será o seu órgão executor.
§ 4º Aplicar-se-ão aos 02 (dois) fundos descritos no “caput” deste artigo as normas legais de controle, prestação e tomadas de contas em geral, sem
prejuízo de competência específica da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas.
Art. 14. Ao Gestor dos Fundos descritos no artigo 15 (quinze) compete:
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I. Praticar os atos necessários à gestão dos Fundos, de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Deliberativo de Política de
Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG;
II. Expedir atos normativos relativos à gestão e à alocação dos recursos dos Fundos, após aprovação do Conselho Deliberativo de Política de Cultura
e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG;
III. Elaborar programas anuais de aplicação dos recursos, submetendo-os ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental,
Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG;
IV. Dar andamento aos programas atualmente em execução e aprovados pelo Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental,
Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG, devendo apresentar eventuais alterações à sua prévia anuência.
§ 1º. Os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos deverão discriminar as aplicações previstas nos bens culturais tombados.
§ 2º. O Gestor deverá dar pleno cumprimento aos programas anuais em andamento, aprovados pelo Conselho Deliberativo de Política de Cultura e
Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG, sendo que eventuais alterações somente poderão ser processadas
mediante prévia anuência desse Conselho.
Art. 15. O controle orçamentário, financeiro, patrimonial e de resultados será efetuado concomitantemente pelo órgão gestor dos Fundos, pelo
Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG, na forma que dispuser
o seu Regimento, e pelos órgãos de controle interno e externo.
SEÇÃO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. O Regimento Interno do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte
Carmelo/MG determinará a periodicidade das reuniões e a forma de sua convocação, bem como das reuniões extraordinárias e das instâncias que o
compõem.
Art. 17. A função de membro do Conselho será exercida gratuitamente e considerada serviço público relevante.
Art. 18. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 18 de novembro de 2016.
FAUSTO REIS NOGUEIRA
Prefeito Municipal
VILSON VIEIRA BORGES
Secretário Municipal de Governo
PROJETO DE LEI Nº 3.541 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.
“ESTABELECE NORMAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, ARTÍSTICO, CULTURAL
E HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. O pleno exercício dos direitos culturais é assegurado a todo indivíduo pelo Município de Monte Carmelo, em conformidade com as normas
de política cultural estabelecidas nesta lei.
Art. 2º. O conhecimento, estudo, proteção, preservação, conservação, valorização e divulgação do patrimônio ambiental, artístico, cultural e
histórico, constituem um dever do Município.
Art. 3º. A preservação do patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico do Município é dever de todos os seus cidadãos.
Art. 4º. Constituem patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico municipal os bens naturais e os de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade local,
entre os quais se incluem:
I – As formas de expressão;
II – Os modos de criar, fazer e viver;
III – As criações científicas, tecnológicas e artísticas;
IV – As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais;
V – Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, paleontológico, ecológico, turístico e
cientifico.
TÍTULO II
DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO
Art. 5º. A Política de Proteção Patrimonial do Município compreende o conjunto de ações desenvolvidas pelo poder público na área do patrimônio
ambiental, artístico, cultural e histórico e tem como principais objetivos:
I – Criar condições para que todos exerçam seus direitos culturais e tenham acesso aos bens patrimoniais históricos, artísticos, ambientais e culturais;
II – Incentivar a criação cultural;
III – Proteger, conservar e preservar os bens que constituem o patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico municipal, prevenindo a ocorrência
de danos;
IV – Promover a conscientização da sociedade com vistas à preservação do patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico municipal;
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V – Divulgar e promover o patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico do município;
VI – Promover a função sociocultural da propriedade.
Art. 6º. No planejamento e execução de ações na área de proteção histórico, artístico, ambiental e cultural serão observados os seguintes princípios:
I – O respeito à liberdade de criação de bens artísticos e culturais e a sua livre divulgação e fruição;
II – O respeito à concepção filosófica ou convicção política expressa em bem ou evento artístico e cultural;
III – A valorização, conservação e a preservação dos bens patrimoniais históricos, artísticos, ambientais e culturais como expressão da diversidade
sociocultural do Município;
IV – O estímulo à sociedade para a criação, produção, preservação e divulgação de bens patrimoniais históricos, artísticos, ambientais e culturais,
bem como para a realização de manifestações culturais;
V – A busca de integração do poder público com as entidades da sociedade civil e proprietários de bens patrimoniais históricos, artísticos, ambientais
e culturais, para a produção de ações de promoção, defesa e preservação de bens culturais;
VI – A descentralização das ações administrativas;
VII – O incentivo às diversas manifestações artísticas e culturais com visitas a seu fortalecimento e a sua intercomunicação;
VIII – Promoção da função sociocultural da propriedade.
TÍTULO III
DAS DIRETIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO AMBIENTAL, ARTÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO
Art. 7º. São diretrizes orientadoras da política municipal de patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico:
I – A realização de inventários, assegurando-se o levantamento sistemático, atualizado e tendencialmente exaustivo dos bens culturais existentes
com vista à respectiva identificação e preservação;
II – O planejamento, assegurando que os instrumentos e recursos mobilizados e as medidas adotadas resultem de uma prévia planificação e
programação;
III – A coordenação, articulando e compatibilizando o patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico, com as restantes políticas que se dirigem
a idênticos ou conexos interesses públicos e privados, em especial as políticas de ordenamento do território, de ambiente, de educação e formação,
de apoio à criação cultural e de turismo;
IV – A eficiência, garantindo padrões adequados de cumprimento das imposições vigentes e dos objetivos previstos e estabelecidos;
V – A vigilância e prevenção, impedindo, mediante a instituição de órgãos, processos e controles adequados, a desfiguração, degradação ou perda
de elementos integrantes do patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico;
VI – A informação, promovendo o recolhimento sistemático de dados e facultando o respectivo acesso público;
VII – A equidade, assegurando a justa repartição dos encargos, ônus e benefícios decorrentes da aplicação do regime de proteção e valorização do
patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico;
VII – A responsabilidade, garantindo prévia e sistemática ponderação das intervenções e dos atos suscetíveis de afetar a integridade ou circulação
lícita de elementos integrantes do patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico.
TÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO
CAPÍTULO I
DO INVENTÁRIO
Art. 8º. Constitui forma de proteção ao patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico municipal o inventário dos bens culturais.
Art. 9º. O inventário é o procedimento administrativo pelo qual o poder púbico identifica e cadastra os bens históricos, artísticos, ambientais e
culturais do Município, com o objetivo de subsidiar as ações administrativas e legais de preservação.
Art. 10. O inventario tem por finalidade:
I – Promover, subsidiar e orientar ações de políticas públicas de preservação e valorização do patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico;
II – Mobilizar e apoiar a sociedade civil na salvaguarda do patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico;
III – Promover o acesso ao conhecimento e à fruição do patrimônio ambiental, artístico, cultural e histórico;
IV – Subsidiar ações de educação patrimonial nas comunidades e nas redes de ensino pública e privada;
V – Ser um indicador de bens patrimoniais a serem subsequentemente protegidos pelo instituto do tombamento e/ou pelo registro imaterial.
§ 1° Visando à proteção prévia, fica definido, em conformidade com o art. 216, § 1º da Constituição Federal de 1988, que os bens inventariados não
poderão ser destruídos, inutilizados, deteriorados ou alterados sem prévia avaliação e autorização do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e
Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico do Município de Monte Carmelo/MG
§ 2° Na execução do inventário serão adotados critérios técnicos, em conformidade com a natureza do bem, de caráter histórico, artístico, ambiental,
cultural, sociológico, antropológico e ecológico, respeitando a diversidade das manifestações culturais locais.
§ 3° Os bens históricos, artísticos, ambientais e culturais arrolados para inclusão no Inventario do Município, quando de propriedade particular, são
passíveis de impugnação pelo proprietário, que depois da notificação do processo de inventário, terá 30 (trinta) dias para apresentação de
impugnação.
§ 4º A impugnação deverá apresentar elementos necessários, de fato e de direito, pelos quais o proprietário se opõe à inclusão do imóvel no Inventário
do Município.
§ 5º A impugnação será encaminhada pelo órgão gestor do patrimônio ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental,
Artístico, Cultural e Histórico que após análise, fará um parecer fundamentado, podendo ou não cancelar o inventário do bem em questão e em
seguida, dando ciência ao proprietário da sua decisão.
§ 6º O Município deve dar ampla publicidade à relação de bens históricos, artísticos, ambientais e culturais inventariados.
Art. 11. Poderá ser autorizada, mediante estudo prévio junto ao órgão gestor de patrimônio, a reciclagem de uso ou acréscimo de área, desde que se
mantenham preservados os elementos históricos e culturais que determinaram a inclusão do bem no Inventário do Município.
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Art. 12. Para as edificações inventariadas, a aplicação da legislação referente à acessibilidade e à proteção contra incêndio deverá estar devidamente
compatibilizada com as características arquitetônicas, históricas e culturais do imóvel.
Art. 13. O Poder Público inspecionará os bens inventariados:
I – Sempre que necessário; e
II – Obrigatoriamente, diante de denúncia de desrespeito à preservação do bem inventariado, não podendo o proprietário, detentor ou possuidor
impedir a inspeção.
Art. 14. Constatada qualquer das infrações previstas nesta Lei, será lavrado Auto de Infração pela autoridade competente, sendo notificado o infrator,
o proprietário, o possuidor ou detentor do imóvel, conferido prado de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa.
Parágrafo único. Os valores correspondentes às penalidades decorrentes da aplicação dessa Lei serão depositados no Fundo Municipal de
Preservação do Patrimônio Cultural.
Art. 15. Para mutilação, destruição parcial ou demolição do bem inventariado sem a devida licença ou se efetuada em desacordo com as orientações
do Município, será aplicada multa no valor a ser determinado pelo Poder Público iniciando em 1000 (mil) VRM (Valor de Referência Municipal) e
se houver como consequência demolição, destruição ou mutilação do bem tombado, até 100.000 (cem mil) VRM,
§ 1º. Nenhuma multa prevista nesta Lei poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel inventariado, conforme avaliação efetuada
pelo órgão municipal gestor de finanças ou fazenda.
§ 2º A aplicação da multa não desobriga a conservação e/ou a restauração do bem protegido.
CAPÍTULO II
DO TOMBAMENTO
SEÇÃO I
DO PROCESSO DE TOMBAMENTO
Art. 16. Fica ratificada a instituição do Livro de Tombo Municipal para a inscrição dos tombamentos no nível municipal, sendo dividido em quatro
partes, que corresponderão, respectivamente:
I – Livro do Tombo Histórico, no qual serão inscritos os bens culturais de arte histórica;
II – Livro do Tombo das Belas Artes, no qual serão inscritos os bens culturais de arte erudita;
III – Livro do Tombo das Artes Aplicadas, no qual serão inscritos os bens culturais das artes aplicadas, e
IV – Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, no qual serão inscritos os bens culturais pertencentes às categorias de arte
arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular.
Art. 17. Para inscrição em qualquer dos Livros do Tombo será instaurado o processo que se instaurará ex officio pelo Poder Público Municipal ou
por iniciativa:
I – De qualquer pessoa física ou jurídica legalmente constituída;
II – Do Ministério Público;
III – Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou órgão equivalente ou de membro do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e
Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG.
Parágrafo único. O requerimento de solicitação de tombamento será dirigido ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio
Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo/MG.
Art. 18. O Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico poderá propor e proceder ao
tombamento de bens móveis e imóveis já tombados pelo Estado ou pela União.
Art. 19. Sendo o requerimento para tombamento solicitado por qualquer uma das iniciativas descritas no art. 17 deferido, o proprietário será
notificado pelo Correio, através de aviso de recebimento (A.R.), para, no prazo de 20 (vinte) dias, se assim o quiser, oferecer impugnação.
Parágrafo Único. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o proprietário, ou quando este se ocultar ou colocar óbice ao
andamento do processo, a notificação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Município ou periódico de grande circulação local
ou regional e, pelo menos, duas vezes em jornal de circulação diária no município.
Art. 20. O processo de tombamento será instruído com os estudos necessários à apreciação do interesse cultural do bem e com as características
motivadoras do tombamento e encaminhadas ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico,
para sua avaliação.
Parágrafo único. No processo de tombamento de bem imóvel, será delimitado obrigatoriamente o perímetro de proteção e o de entorno ou
vizinhança, para fins de preservação de sua ambiência, harmonia e visibilidade.
Art. 21. Instaurado o processo de tombamento dos bens de interesse de preservação, passam a incidir sobre o bem as limitações ou restrições
administrativas próprias do regime de preservação de bem tombado, previstos no Decreto-Lei 25/37 que organiza a proteção do patrimônio
ambiental, artístico, cultural e histórico nacional, até a decisão final.
Art. 22. Decorrido o prazo determinado pelo art. 19, havendo ou não impugnação, o processo será encaminhado ao Conselho Deliberativo de Política
de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico para julgamento.
Art. 23. O Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico poderá solicitar a Diretoria de
Cultura e do Setor Municipal de Patrimônio Cultural - SEMPAC da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou seu equivalente, novos estudos,
pareceres, vitórias ou qualquer medida que julgue necessária para melhor orientar o julgamento.
Parágrafo Único. O prazo final para julgamento, a partir da data de entrada do processo no Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio
Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico será de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias, se necessárias medidas externas.
Art. 24. A sessão de julgamento será pública e poderá ser concedida a palavra a qualquer pessoa física ou jurídica interessada que queira se
manifestar, a critério do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico.
Art. 25. Na decisão do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico que determinar o
tombamento deverá constar:
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I – A descrição detalhada e documentação do bem;
II – Fundamentação das características pelas quais o bem será incluído no Livro do Tombo;
III – As limitações impostas ao entorno e à paisagem do bem tombado, quando necessário;
IV – No caso de bens móveis, os procedimentos que deverão instruir a sua saída do Município;
V – No caso de tombamento de coleção de bens, relação das peças componentes de coleção e definição de medidas que garantam sua integridade.
Art. 26. A decisão do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico que determinam a
inscrição definitiva do bem no livro do Tombo será publicada no Diário Oficial ou órgão equivalente, oficiado, quando for o caso, ao Registro de
Imóveis para os bens imóveis e ao Registro de Títulos e Documentos para os bens móveis.
Art. 27. Se a decisão do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico for contrária ao
tombamento, imediatamente serão suspensas as limitações impostas pelo art. 21 da presente lei.
SEÇÃO II
DA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS
Art. 28. Cabem ao proprietário do bem tombado a proteção, manutenção e conservação do mesmo.
Art. 29. As Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta deverão ser notificados dos tombamentos e, no
caso de concessão de licenças, alvarás e outras autorizações para construção, reforma e utilização, desmembramento de terrenos, poda ou derrubadas
de espécies vegetais, deverão consultar a Diretoria de Cultura e da Seção Municipal de Patrimônio Cultural – SEMPAC da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, ou seu equivalente, antes de qualquer deliberação, respeitando ainda as respectivas áreas envoltórias.
Art. 30. Cabe ao poder público municipal a instituição de incisivos legais que estimulem o proprietário ao cumprimento dos seus deveres em relação
ao bem tombado.
Parágrafo Único. Os bens imóveis tombados ficam isentos da incidência do IPTU a partir da data de ultimação do processo de tombamento, desde
que mantidos em boas condições de preservação, segundo aferição da Diretoria de Cultura e Patrimônio Histórico.
Art. 31. O bem tombado não poderá em nenhuma hipótese ser destruído, demolido, mutilado ou descaracterizado.
Parágrafo único. A restauração, reparação, reforma ou adequação do bem tombado somente poderá ser feita em cumprimento aos parâmetros
estabelecidos na decisão do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico, cabendo a Diretoria
de Cultura e da Seção Municipal de Patrimônio Cultural - SEMPAC da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou seu equivalente, a
conveniente orientação e acompanhamento de sua execução.
Art. 32. As construções, demolições, paisagismo, no entorno ou paisagem do bem tombado deverão seguir as restrições impostas por ocasião do
tombamento.
Parágrafo único. Quando não houver indicação de proteção do entorno do bem tombado, caberá ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e
Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico determinar as diretrizes.
Art. 33. Em caso de dúvida ou omissão em relação às restrições, deverá ser ouvido previamente o Conselho Deliberativo de Política de Cultura e
Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico.
Art. 34. Ouvido o Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico, a Diretoria de Cultura e a
Seção Municipal de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou seu equivalente, poderá determinar ao proprietário a
execução de obras imprescindíveis à manutenção da integridade do bem tombado, fixando prazo para seu início e término.
§ 1º Este ato da Diretoria de Cultura e a Seção Municipal de Patrimônio Histórico Cultural – SEMPAC da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, ou seu equivalente será de oficio, em função da fiscalização que lhe compete ou por solicitação de qualquer cidadão.
§ 2° Se a Diretoria de Cultura e Seção Municipal de Patrimônio Cultural – SEMPAC não determinar as obras solicitadas por qualquer cidadão, no
prazo de 30 (trinta) dias, caberá recurso ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico que
a avaliará a sua efetiva necessidade e decidirá sobre a determinação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 35. Não cumprindo o proprietário do bem tombado o prazo fixado para início das obras recomendadas, a Prefeitura Municipal poderá executálas, lançando em dívida ativa o montante despendido, salvo em caso de comprovada incapacidade financeira do proprietário.
Art. 36. O Poder Público Municipal poderá se manifestar quanto ao uso do bem tombado, de sua vizinhança e da paisagem, quando houver risco
de dano, ainda que importe em cassação de alvarás.
Art. 37. No caso de extravio ou furto do bem tombado, o proprietário deverá dar conhecimento do fato ao Conselho Deliberativo de Política de
Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico no prazo de 48h (quarenta e oito horas) e não o fazendo incidir como pena, multa de
50% (cinquenta por cento) do valor do objeto.
Parágrafo Único. Qualquer venda judicial de bem tombado deverá ser autorizada pelo Município, cabendo a este o direito de preferência.
Art. 38. O deslocamento ou transferência de propriedade do bem móvel tombado deverá ser comunicado a Diretoria de Cultura e a Seção Municipal
de Patrimônio Cultural - SEMPAC da Secretaria de Educação e Cultura, ou seu equivalente, pelo proprietário, possuidor, adquirente ou interessado.
Art. 39. Aplicam-se aos bens tombados em nível municipal as demais disposições previstas no Decreto-Lei 25/37 que organiza a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional.
CAPÍTULO III
DO REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL
Art. 40. Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural do Município.
Art. 41. Os Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituam o patrimônio cultural municipal serão registrados da seguinte forma:
I – Livro de Registro dos Sabores, onde serão inscritos conhecimentos e modos;
II – Livro de Registro das Atividades e Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade,
do entretenimento e de outras práticas da vida social;
III – Livro de Registro das formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e
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IV – Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritas as áreas urbanas, as praças, os locais e demais espaços onde se concentram e se reproduzem
práticas culturais coletivas.
§ 1° Poderá ser reconhecida como Sítio Cultural áreas de relevante interesse para o patrimônio cultural da cidade, visando à implementação de
política específica de inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio.
§ 2° Caberá ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico determinar a abertura de outros
livros de registro para a inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural mineiro e não se enquadrem nos livros
definidos neste artigo.
§ 3° A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância local para a memória, a
identidade cultural e a formação social do município.
Art. 42. São partes legítimas para provocar o pedido de registro:
I – O gestor municipal de cultura e/ou patrimônio ou seu equivalente;
II – O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural;
III – A Diretoria de Cultura e/ou a Seção Municipal de Patrimônio Cultural - SEMPAC, ou seu equivalente;
IV – As demais Secretarias Municipais ou órgãos da administração municipal;
V – O Ministério Público;
VI – O poder legislativo municipal; e
VII – A sociedade ou associações civis.
Art. 43. A proposta de registro será encaminhada ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e
Histórico, que determinará a abertura do processo de registro e, após parecer, decidirá sobre sua aprovação.
§ 1° O processo de Registro conterá estudos complementares multimídia e definições de medidas de salvaguarda do bem cultural.
§ 2° No caso de aprovação da proposta, a decisão do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e
Histórico será encaminhada ao Prefeito para homologação, e depois publicada.
§ 3° Negado o registro, o autor da proposta poderá apresentar, em 15 (quinze) dias contados da intimação, recurso da decisão, e o Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural sobre ele decidirá no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento do recurso.
Art. 44. Homologada pelo Prefeito a decisão do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico,
o bem cultural será inscrito no livro correspondente, sob a guarda, em arquivo próprio, da Diretoria de Cultura e a Seção Municipal de Patrimônio
Cultural - SEMPAC e receberá o título de Patrimônio Cultural do Município.
Art. 45. À Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou seu equivalente cabe assegurar ao bem registrado:
I – Documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo a Diretoria de Cultura e a Seção Municipal de Patrimônio Cultural manter banco
de dados com material produzido durante a instrução do processo; e
II – Ampla divulgação e promoção.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou seu equivalente poderá propor a criação de outras formas de incentivo para a
manutenção dos bens registrados.
Art. 46. Os processos de registro serão reavaliados, a cada dez anos, pelo Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental,
Artístico, Cultural e Histórico, que decidirá sobre a reavaliação do título.
§ 1° Em caso de negativa de revalidação, caberá recurso, observado o disposto no § 3° do art. 40.
§ 2° Negada a revalidação, será mantido apenas o registro do bem, como referência cultural de seu tempo.
CAPÍTULO IV
DA VIGILÂNCIA
Art. 47. Incumbe ao Poder Público Municipal exercer permanente vigilância sobre todos os bens culturais existentes no município, adotando as
medidas administrativas necessárias à sua preservação e conservação.
Art. 48. O Poder Público poderá inspecionar os bens culturais protegidos sempre que for julgado conveniente, não podendo os respectivos
proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção.
Art. 49. Em casos de urgência poderá o poder público adotar medidas cautelares que assegurem a integridade dos bens culturais, promovendo
inclusive obras ou intervenções emergenciais necessárias, resguardando o direito de regresso contra os proprietários ou responsáveis.
Art. 50. A vigilância poderá ser realizada por meio de ação integrada com a administração federal, estadual e as comunidades, podendo ainda ser
celebrados convênios com entidades públicas ou privadas.
CAPÍTULO V
DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Art. 51. Incumbe ao Município promover e fornecer a educação patrimonial em seu território, objetivando a indução da coletividade a um processo
ativo de conhecimento, apropriação e valorização de seu patrimônio cultural.
Art. 52. A educação patrimonial é um componente essencial e permanente da educação em nível municipal, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.
Art. 53. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação patrimonial, incumbindo:
I – Ao Poder Público:
a. Definir políticas públicas que incorporem a defesa do patrimônio cultural, promovendo a educação patrimonial em todos os níveis de
ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e promoção dos bens culturais;
b. Estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de recursos privados em projetos de educação patrimonial;
c. Implantar sinalização educativa em prédios, monumentos, logradouros e outros bens culturais protegidos;
d. Divulgar amplamente o calendário de eventos culturais do município;
e. Possibilitar a acessibilidade de deficientes e portadores de necessidades especiais às informações sobre equipamentos e bens culturais.
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II – Às instituições educativas, promover a educação patrimonial de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem;
III – Aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o
meio ambiente cultural e incorporar a dimensão em sua programação;
IV – Às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à
melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente cultural;
V – À sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e
coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas que envolvem bens culturais.
Art. 54. A educação patrimonial será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente, em todos os níveis e modalidades
do ensino formal.
Parágrafo único. A educação patrimonial não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino, mas deverá ser
obrigatoriamente abordada com especial ênfase nas disciplinas de História e Geografia.
Art. 55. A dimensão patrimonial deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas.
Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber educação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender
adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da política de educação patrimonial adotada pelo Poder Público.
Art. 56. Entende-se por educação patrimonial não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões
envolvendo o patrimônio cultural e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente cultural.
CAPÍTULO VI
DA PROTEÇÃO ARQUIVÍSTICA
Art. 57. É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumentos de apoio à administração,
à cultura, ao desenvolvimento cientifico e como elemento de prova e informação.
Art. 58. Consideram-se arquivos, para os fins da presente Lei, os conjuntos de documentos organicamente acumulados, produzidos e recebidos por
órgãos públicos, atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.
Art. 59. Considera-se gestão de documento o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua tramitação, avaliação e arquivamento,
em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
Art. 60. Todos os cidadãos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, contidas
em documentos de arquivos, que serão prestadas, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
Art. 61. A administração pública é obrigada a abrir à consulta os documentos públicos e a facilitar o acesso a eles, na forma da presente Lei.
Art. 62. Fica resguardado ao cidadão o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações
penal, civil e administrativa.
SECÃO I
DOS ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Art. 63. Os arquivos públicos são o conjunto de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos municipais
em decorrência de suas funções executivas e legislativas.
§ 1° São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público municipal, por entidades privadas
encarregadas da gestão de serviços públicos municipais, e por agentes públicos municipais no exercício de suas atividades.
§ 2° A cessação de atividades de instituições públicas municipais e de entidades de caráter público implica o recolhimento de sua documentação à
instituição arquivística pública municipal ou sua transferência à instituição sucessora.
Art. 64. Os documentos públicos são identificados como correntes intermediários e permanentes.
§ 1° Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequências.
§ 2° Consideram-se documentos intermediários aqueles que não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo,
aguardam sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
§ 3° Consideram-se documentos permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente
preservados.
§ 4° Consideram-se documentos permanentes pela força deste dispositivo aqueles produzidos nos séculos XVII a XIX, bem como os documentos
que façam menção a elementos indígenas e à escravatura negra, independentemente do período que foram produzidos.
Art. 65. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas municipais, entidades de caráter público municipal será realizada mediante
autorização tecnicamente fundamentada da instituição arquivística pública municipal na sua específica esfera de competência.
Art. 66. Os documentos permanentes são inalienáveis, intransferíveis e imprescritíveis e especialmente protegidos por esta lei.
SEÇÃO II
DOS ARQUIVOS PRIVADOS
Art. 67. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de
suas atividades.
Art. 68. Os arquivos privados podem ser identificados, pelo Poder Público Municipal como de interesse público e social, desde que sirvam como
instrumento de apoio à história, à cultura e ao desenvolvimento científico do Município.
§ 1° Os arquivos privados, localizados no Município e identificados pelo Poder Público Municipal como de interesse público e social, não poderão
ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior.
§ 2° Na alienação desses arquivos, o Poder Público Municipal terá preferência na aquisição.
Art. 69. Os arquivos privados, localizados no Município e identificados como de interesse público e social, poderão ser depositados a título
revogável, ou doados ao Arquivo Público Municipal, podendo neste caso, os doadores beneficiarem-se de isenções fiscais.
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SEÇÃO III
DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE INSTITUIÇÕES ARQUIVÍSTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Art. 70. A gestão dos documentos da administração pública direta, indireta e fundacional competem às instituições arquivísticas municipais.
Parágrafo único. São arquivos municipais: o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder Legislativo.
Art. 71. Compete ao Arquivo Público Histórico do Município, a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder
Executivo e normalização, gestão, conservação e organização dos documentos dos arquivos municipais, de modo a facultar o seu acesso e
implementar a política municipal de arquivos.
Art. 72. O município terá o prazo mínimo de 02 (dois) anos para criar por lei o Arquivo Público Histórico do Município que será órgão subordinado
à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou seu equivalente, devendo contar com instalações próprias e, pessoal técnico capacitado para o
alcance dos objetos previstos nesta lei.
Art. 73. Mediante assinatura de convênio o Arquivo Público Histórico do Município poderá receber documentos oriundos de órgãos públicos
estaduais ou federais.
Art. 74. Aplicam-se supletivamente à política municipal de arquivos o disposto na Lei Federal 8.159/91, e na Lei Estadual 11.726/94, bem como
seus respectivos atos regulamentares.
CAPÍTULO VII
DA PROTEÇÃO MUSEOLÓGICA
Art. 75. O Município adotará medidas que visem a impedir a evasão e a dispersão de seu acervo museológico, observados os critérios de proteção
de bens culturais móveis.
Art. 76. No prazo máximo de 02 (anos) anos a contar de entrada em vigor desta Lei o Município deverá providenciar a implantação de um Museu
Municipal, instituído por lei, com o objetivo de recolher e expor publicamente objetos, documentos e outros de valor cultural relativos à história e à
memória local.
TÍTULO V
DOS ORGÃOS DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL
CAPÍTULO I
DA DIRETORIA DE CULTURA E A SEÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL – SEMPAC
Art. 77. A Diretoria de Cultura e a Seção Municipal de Patrimônio Cultural são os órgãos destinados a cuidar das questões do Patrimônio Cultural
do município, subordinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou seu equivalente, conforme Lei de criação.
§ 1° Este órgão será formado por equipe técnica habilitada para as análises e propostas pertinentes ao desempenho de suas funções.
§ 2° São funções do referido órgão:
a) Executar as pesquisas e levantamentos
b) do patrimônio cultural do município.
c) Elaborar estudos e pareceres, bem como organizar vistorias ou quaisquer outras medidas destinadas a instruir e encaminhar os processos de
tombamento.
d) Assessorar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou órgão equivalente no estabelecimento de projetos de educação patrimonial, em
conjunto com demais secretarias municipais.
e) Propor o estabelecimento de acordos de cooperação com outras instituições, público ou privado, em especial com a Coordenadoria do
Patrimônio Cultural da Secretária de Estado da Cultura de Minas Gerais.
f) Avaliar a necessidade da execução de obras imprescindíveis à conservação de bens culturais protegidos, bem como orientar e acompanhar as
obras de restauração ou reforma de bens culturais.
g) Exercer o poder de política sobre bens culturais, adotando as medidas administrativas.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO DELIBERATIVO DE POLÍTICA DE CULTURA E PATRIMÔNIO AMBIENTAL, ARTÍSTICO, CULTURAL E
HISTÓRICO
Art. 78. O Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico, criado e regulamentado por Lei
própria, é órgão deliberativo destinado a orientar a formulação da política municipal de proteção ao patrimônio ambiental, artístico, cultural e
histórico e deliberar sobre ações de proteção prevista nesta lei.
TÍTULO VI
DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Art. 79. Fica instituído o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, gerido e representado ativa e passivamente pelo Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural, sob o controle do setor financeiro do município, cujos recursos serão destinados à promoção, preservação,
manutenção e conservação do patrimônio cultural local, criado e regulado por lei própria.
TÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 80. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do patrimônio cultural.
Art. 81. A infração a qualquer dispositivo da presente Lei implicará em multa de até 1000 (mil) VRM (Valor de Referência Municipal) e se houver
como consequência demolição, destruição ou mutilação do bem tombado, até 100.000 (cem mil) VRM.
Parágrafo único. A aplicação da multa não desobriga a conservação e/ou a restauração do bem protegido.
Art. 82. As multas poderão, fundamentalmente, ter seus valores elevados até ao décuplo.
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Art. 83. As multas serão aplicadas pela Diretoria de Cultura e a Seção Municipal de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, ou seu equivalente, devendo o montante ser recolhido ao Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, no prazo de até 05
(cinco) dias da notificação, ou no mesmo prazo ser interposto recurso ao Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental,
Artístico, Cultural e Histórico.
Art. 84. Sem prejuízo da aplicação das multas poderão ser aplicados também, pela Diretoria de Cultura e Seção Municipal de Patrimônio Cultural
– SEMPAC da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou seu equivalente, fundamentadamente e de acordo com a natureza da infração, as
seguintes sanções:
I – Apreensão de instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
II – Embargo de obra ou atividade;
III – Demolição de obra;
IV – Suspensão parcial ou total das atividades;
Art. 85. Todas as obras e coisas construídas ou colocadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos nesta lei e nos atos administrativos
pertinentes ou sem observação da ambientação ou visualização do bem de valor cultural deverão ser demolidas ou retiradas.
Parágrafo único. Se o responsável não o fizer no prazo determinando pela Diretoria de Cultura e a Seção Municipal de Patrimônio Cultural –
SEMPAC da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou seu equivalente, o Poder Público o fará e será ressarcido pelo responsável.
Art. 86. Todo aquele que, por ação ou omissão, causar dano ao bem protegido responderá, independentemente da existência de culpa, pelos custos
de restauração ou reconstrução e por perdas e danos, sem prejuízo da responsabilidade criminal, feita a comunicação ao Ministério Público, com o
envio de documentos.
TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 87. A demolição ou reforma de imóveis não inventariados ou tombados dependerá de prévia autorização da Prefeitura Municipal, mediante
alvará, que somente será concedido após parecer favorável do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico,
Cultural e Histórico.
Art. 88. O Poder Público Municipal procederá a regulamentação da presente lei, naquilo que for necessário, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
de sua publicação.
Art. 89. Revoga-se a Lei nº 53 de 16 de setembro de 1997.
Art. 90. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 18 de novembro de 2016.
FAUSTO REIS NOGUEIRA
Prefeito Municipal
VILSON VIEIRA BORGES
Secretário Municipal de Governo

PROJETO DE LEI Nº 3.542 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.
“CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE MONTE
CARMELO NA FORMA QUE MENCIONA. ”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais,
APROVA a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º. Esta Lei cria e regula no município de Monte Carmelo, em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei
Orgânica do Município, o Sistema Municipal de Cultura – SMC – que tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico,
com pleno exercício dos direitos culturais.
Parágrafo Único. - O Sistema Municipal de Cultura – SMC integra o Sistema Nacional de Cultura – SNC instituído pela Lei Nº 12.343, de 02 de
dezembro de 2010 e se constitui no principal articulador, no âmbito municipal, das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão
compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil.
CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA
Art. 2º A política municipal de cultura estabelece o papel do Poder Público Municipal na gestão da cultura, explicita os direitos culturais que devem
ser assegurados a todos os munícipes e define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, projetos e ações formuladas e executadas pela
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, com a participação da sociedade, no campo da cultura.
CAPÍTULO II
DO PAPEL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA GESTÃO DA CULTURA
Art. 3º. A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o Poder Público Municipal prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício, no âmbito do Município de Monte Carmelo.
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Art. 4º. A cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico, devendo ser tratada como uma área estratégica para o
desenvolvimento sustentável e para a promoção da paz no Município de Monte Carmelo.
Art. 5º. É responsabilidade do Poder Público Municipal, com a participação da sociedade, planejar e fomentar políticas públicas de cultura, assegurar
a preservação e promover a valorização do patrimônio cultural material e imaterial do Município de Monte Carmelo e estabelecer condições para o
desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural.
Art. 6º. Cabe ao Poder Público do Município de Monte Carmelo planejar e implementar políticas públicas para:
I – assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade de expressão e criação;
II – universalizar o acesso aos bens e serviços culturais;
III – contribuir para a construção da cidadania cultural;
IV – reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões culturais presentes no município;
V – combater a discriminação e o preconceito de qualquer espécie e natureza;
VI – promover a equidade social e territorial do desenvolvimento cultural;
VII – qualificar e garantir a transparência da gestão cultural;
VIII – democratizar os processos decisórios, assegurando a participação e o controle social;
IX – estruturar e regulamentar a economia da cultura, no âmbito local;
X – consolidar a cultura como importante vetor do desenvolvimento sustentável;
XI – intensificar as trocas, os intercâmbios e os diálogos interculturais;
XII – contribuir para a promoção da cultura da paz.
Art. 7º. A atuação do Poder Público Municipal no campo da cultura não se contrapõe ao setor privado, com o qual deve, sempre que possível,
desenvolver parcerias e buscar a complementaridade das ações, evitando superposições e desperdícios.
Art. 8º. A política cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relação estratégica com as demais políticas públicas, em especial com as políticas
de educação, comunicação social, meio ambiente, turismo, ciência e tecnologia, esporte, lazer, saúde e segurança pública.
Art. 9º. Os planos e projetos de desenvolvimento, na sua formulação e execução, devem sempre considerar os fatores culturais e na sua avaliação
uma ampla gama de critérios, que vão da liberdade política, econômica e social às oportunidades individuais de saúde, educação, cultura, produção,
criatividade, dignidade pessoal e respeito aos direitos humanos, conforme indicadores sociais.
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS CULTURAIS
Art. 10. Cabe ao Poder Público Municipal garantir a todos os munícipes o pleno exercício dos direitos culturais, entendidos como:
I – o direito à identidade e à diversidade cultural;
II – o direito à participação na vida cultural, compreendendo:
a) livre criação e expressão;
b) livre acesso;
c) livre difusão;
d) livre participação nas decisões de política cultural;
III – o direito autoral;
IV – o direito ao intercâmbio cultural nacional e internacional.
CAPÍTULO IV
DA CONCEPÇÃO TRIDIMENSIONAL DA CULTURA
Art. 11. O Poder Público Municipal compreende a concepção tridimensional da cultura – simbólica, cidadã e econômica – como fundamento da
política municipal de cultura.
Seção I
DA DIMENSÃO SIMBÓLICA DA CULTURA
Art. 12. A dimensão simbólica da cultura compreende os bens de natureza material e imaterial que constituem o patrimônio histórico e cultural do
Município de Monte Carmelo, abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos formadores da sociedade local, conforme o
art. 216 da Constituição Federal.
Art. 13. Cabe ao Poder Público Municipal promover e proteger as infinitas possibilidades de criação simbólica expressas em modos de vida, crenças,
valores, práticas, rituais e identidades.
Art. 14. A política cultural deve contemplar as expressões que caracterizam a diversidade cultural do Município, abrangendo toda a produção nos
campos das culturas populares, eruditas e da indústria cultural.
Art. 15. Cabe ao Poder Público Municipal promover diálogos interculturais, nos planos local, regional, nacional e internacional, considerando as
diferentes concepções de dignidade humana, presentes em todas as culturas, como instrumento de construção da paz, moldada em padrões de coesão,
integração e harmonia entre os cidadãos, as comunidades, os grupos sociais, os povos e nações.
Seção II
DA DIMENSÃO CIDADÃ DA CULTURA
Art. 16. Os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e devem se constituir numa plataforma de sustentação das políticas culturais.
Art. 17. Cabe ao Poder Público Municipal assegurar o pleno exercício dos direitos culturais a todos os cidadãos, promovendo o acesso universal à
cultura por meio do estímulo à criação artística, da democratização das condições de produção, da oferta de formação, da expansão dos meios de
difusão, da ampliação das possibilidades de fruição e da livre circulação de valores culturais.
Art. 18. O direito à identidade e à diversidade cultural deve ser assegurado pelo Poder Público Municipal por meio de políticas públicas de promoção
e proteção do patrimônio cultural do município, de promoção e proteção das culturas indígenas, populares e afro-brasileiras e, ainda, de iniciativas
voltadas para o reconhecimento e valorização da cultura de outros grupos sociais, étnicos e de gênero, conforme os artigos 215 e 216 da Constituição
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Federal de 1988.
Art. 19. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurado pelo Poder Público Municipal com a garantia da plena liberdade para criar,
fruir e difundir a cultura e da não ingerência estatal na vida criativa da sociedade.
Art. 20. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurado igualmente às pessoas com deficiência, que devem ter garantidas condições
de acessibilidade e oportunidades de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual.
Art. 21. O estímulo à participação da sociedade nas decisões de política cultural deve ser efetivado por meio da criação e articulação de conselhos
paritários, com os representantes da sociedade democraticamente eleitos pelos respectivos segmentos, bem como, da realização de conferências e
da instalação de colegiados, comissões e fóruns.
Seção III
DA DIMENSÃO ECONÔMICA DA CULTURA
Art. 22. Cabe ao Poder Público Municipal criar as condições para o desenvolvimento da cultura como espaço de inovação e expressão da criatividade
local e fonte de oportunidades de geração de ocupações produtivas e de renda, fomentando a sustentabilidade e promovendo a desconcentração dos
fluxos de formação, produção e difusão das distintas linguagens artísticas e múltiplas expressões culturais.
Art. 23. O Poder Público Municipal deve fomentar a economia da cultura como:
I - sistema de produção, materializado em cadeias produtivas, num processo que envolva as fases de pesquisa, formação, produção, difusão,
distribuição e consumo;
II - elemento estratégico da economia contemporânea, em que se configura como um dos segmentos mais dinâmicos e importante fator de
desenvolvimento econômico e social;
III - conjunto de valores e práticas que têm como referência a identidade e a diversidade cultural dos povos, possibilitando compatibilizar
modernização e desenvolvimento humano.
Art. 24. As políticas públicas 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 município, não restritos ao seu valor mercantil.
Art. 25. As políticas de fomento à cultura devem ser implementadas de acordo com as especificidades de cada cadeia produtiva.
Art. 26. O objetivo das políticas públicas de fomento à cultura no Município de Monte Carmelo deve ser o de estimular a criação e o
desenvolvimento de bens, produtos e serviços e a geração de conhecimentos que sejam compartilhados por todos.
Art. 27. O Poder Público Municipal deve apoiar os artistas e produtores culturais atuantes no município para que tenham assegurado o direito autoral
de suas obras, considerando o direito de acesso à cultura por toda sociedade.
TÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E DOS PRINCÍPIOS
Art. 28. O Sistema Municipal de Cultura – SMC se constitui num instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas,
bem como de informação e formação na área cultural, tendo como essência a coordenação e cooperação intergovernamental com vistas ao
fortalecimento institucional, à democratização dos processos decisórios e à obtenção de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade na aplicação
dos recursos públicos.
Art. 29. O Sistema Municipal de Cultura - SMC fundamenta-se na política municipal de cultura expressa nesta Lei e nas suas diretrizes, estabelecidas
no Plano Municipal de Cultura, para instituir um processo de gestão compartilhada com os demais entes federativos da República Brasileira - União,
Estados, Municípios e Distrito Federal - com suas respectivas políticas e instituições culturais e a sociedade civil.
Art. 30. Os princípios do Sistema Municipal de Cultura – SMC que devem orientar a conduta do Governo Municipal, dos demais entes federados
e da sociedade civil, nas suas relações como parceiros e responsáveis pelo seu funcionamento são:
I - diversidade das expressões culturais;
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;
V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
VII - transversalidade das políticas culturais;
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;
IX - transparência e compartilhamento das informações;
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 31. O Sistema Municipal de Cultura – SMC tem como objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes,
pactuadas com a sociedade civil e com os demais entes da federação, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno
exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e serviços culturais, no âmbito do Município.
Art. 32. São objetivos específicos do Sistema Municipal de Cultura – SMC:
I - estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural;
II - assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públicos da área da cultura entre os diversos segmentos artísticos e culturais, distritos, regiões e
bairros do município;
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III - articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no
processo do desenvolvimento sustentável do Município;
IV - promover o intercâmbio com os demais entes federados e instituições municipais para a formação, capacitação e circulação de bens e serviços
culturais, viabilizando a cooperação técnica e a otimização dos recursos financeiros e humanos disponíveis;
V - criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal
de Cultura – SMC;
VI - estabelecer parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão e de promoção da cultura.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA
Seção I
DOS COMPONENTES
Art. 33. Integram o Sistema Municipal de Cultura – SMC:
I – coordenação:
a)

Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

II – instâncias de articulação, pactuação e deliberação:
a) Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico
b) Conferência Municipal de Cultura – CMC;
III – instrumentos de gestão:
a) Plano Municipal de Cultura – PMC;
b) Sistema Municipal de Financiamento à Cultura - SMFC;
c) Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC;
d) Outros que venham a ser constituídos, conforme regulamento;
IV – Sistemas setoriais de cultura:
a) todos aqueles que venham a ser constituídos, conforme regulamento.
V – Inventário do Patrimônio Cultural de Monte Carmelo;
VI – Política de Preservação de Bens considerados como Patrimônio Cultural do Município de Monte Carmelo;
Parágrafo Único. O Sistema Municipal de Cultura – SMC deve estar articulado com os demais sistemas municipais ou políticas setoriais, em
especial, da educação, da comunicação, da ciência e tecnologia, do planejamento urbano, do desenvolvimento econômico e social, da indústria e
comércio, das relações internacionais, do meio ambiente, do turismo, do esporte, da saúde, dos direitos humanos e da segurança, conforme
regulamento.
Seção II
DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
Art. 34. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura se constitui no órgão gestor e coordenador do Sistema Municipal de Cultura – SMC.
Art. 35. São atribuições da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
I – formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de Cultura - PMC, executando as políticas e as ações culturais
definidas;
II – implementar o Sistema Municipal de Cultura – SMC, integrado aos Sistemas Nacional e Estadual de Cultura, articulando os atores públicos e
privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, descentralizando e democratizando a sua estrutura e
atuação;
III – promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do Município, considerando a
cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local;
IV – valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social do Município;
V – preservar e valorizar o patrimônio cultural do Município;
VI – pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do
Município;
VII – manter articulação com entes públicos e privados visando à cooperação em ações na área da cultura;
VIII – promover o intercâmbio cultural a nível regional, nacional e internacional;
IX – assegurar o funcionamento do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC e promover ações de fomento ao desenvolvimento da
produção cultural no âmbito do Município;
X – descentralizar os equipamentos, as ações e os eventos culturais, democratizando o acesso aos bens culturais;
XI – estruturar e realizar cursos de formação e qualificação profissional nas áreas de criação, produção e gestão cultural;
XII – estruturar o calendário dos eventos culturais do Município;
XIII – elaborar estudos das cadeias produtivas da cultura para implementar políticas específicas de fomento e incentivo;
XIV – captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos, entidades e programas internacionais, federais e estaduais.
XV – operacionalizar as atividades do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico e dos
Fóruns de Cultura do Município;
XVI – realizar a Conferência Municipal de Cultura – CMC, colaborar na realização e participar das Conferências Estadual e Nacional de Cultura;
XVII – exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições.
Art. 36. À Secretaria Municipal de Educação e Cultura como órgão coordenador do Sistema Municipal de Cultura – SMC, compete:
I – exercer a coordenação geral do Sistema Municipal de Cultura – SMC;
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II – promover a integração do Município ao Sistema Nacional de Cultura – SNC e ao Sistema Estadual de Cultura – SEC, por meio da assinatura
dos respectivos termos de adesão voluntária;
III – instituir as orientações e deliberações normativas e de gestão, aprovadas no plenário do Conselho Deliberativo de Política de Cultura e
Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico e dos Fóruns de Cultura do Município; e nas suas instâncias setoriais;
IV – implementar, no âmbito do governo municipal, as pactuações acordadas na Comissão Intergestores Tripartite – CIT e aprovadas pelo Conselho
Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico e na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e aprovadas
pelo Conselho Estadual de Política Cultural – CNPC;
V – emitir recomendações, resoluções e outros pronunciamentos sobre matérias relacionadas com o Sistema Municipal de Cultura – SMC,
observadas as diretrizes aprovadas pelo Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico;
VI – colaborar para o desenvolvimento de indicadores e parâmetros quantitativos e qualitativos que contribuam para a descentralização dos bens e
serviços culturais promovidos ou apoiados, direta ou indiretamente, com recursos do Sistema Nacional de Cultura – SNC e do Sistema Estadual de
Cultura – SEC, atuando de forma colaborativa com os Sistemas Nacional e Estadual de Informações e Indicadores Culturais;
VII – colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC, para a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e sistemas
de gestão;
VIII – subsidiar a formulação e a implementação das políticas e ações transversais da cultura nos programas, planos e ações estratégicos do Governo
Municipal;
IX – auxiliar o Governo Municipal e subsidiar os demais entes federados no estabelecimento de instrumentos metodológicos e na classificação dos
programas e ações culturais no âmbito dos respectivos planos de cultura;
X – colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC, com o Governo do Estado e com o Governo Federal na implementação de
Programas de Formação na Área da Cultura, especialmente capacitando e qualificando recursos humanos responsáveis pela gestão das políticas
públicas de cultura do Município; e
XI – coordenar e convocar a Conferência Municipal de Cultura - CMC.
Seção III
DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO
Art. 37. Os órgãos previstos no inciso II do art. 33 desta Lei constituem as instâncias municipais de articulação, pactuação e deliberação do SMC,
organizadas na forma descrita na presente Seção.
Subseção I
DO CONSELHO DELIBERATIVO DE POLÍTICA DE CULTURA E PATRIMÔNIO AMBIENTAL, ARTÍSTICO, CULTURAL E
HISTÓRICO
Art. 38. Fica criado o Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico, órgão colegiado
deliberativo, consultivo e normativo, integrante da estrutura básica administrativa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com composição
paritária entre Poder Público e Sociedade Civil, e que se constitui no principal espaço de participação social institucionalizada, de caráter permanente,
na estrutura do Sistema Municipal de Cultura – SMC e que se regido por lei específica.
Subseção II
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA – CMC
Art. 39. A Conferência Municipal de Cultura – CMC constitui-se numa instância de participação social, em que ocorre articulação entre o Governo
Municipal e a sociedade civil, por meio de organizações culturais e segmentos sociais, para analisar a conjuntura da área cultural no município e
propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de Cultura, que compõe o Plano Municipal de Cultura – PMC.
§ 1º. É de responsabilidade da Conferência Municipal de Cultura – CMC analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas
concernentes ao Plano Municipal de Cultura - PMC e às respectivas revisões ou adequações.
§ 2º. Cabe à Secretaria Municipal de Educação e Cultura convocar e coordenar a Conferência Municipal de Cultura – CMC, que se reúne
ordinariamente em concomitância com as conferências Estadual e Nacional, ou extraordinariamente, a qualquer tempo, a critério do Conselho
Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico. A data de realização da Conferência Municipal de Cultura
– CMC deve estar de acordo com o calendário de convocação das Conferências Estadual e Nacional de Cultura.
§ 3º. A convocação da Conferência deve ser feita com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, junto a, no mínimo, um órgão de comunicação
local de ampla circulação, sendo que a Mesa Diretora da Câmara Municipal também deve ser comunicada oficialmente.
§ 4º. A Conferência Municipal de Cultura – CMC deve ser precedida de Conferências Setoriais e Territoriais.
§ 5º. A representação da sociedade civil na Conferência Municipal de Cultura – CMC é, no mínimo, de dois terços dos participantes e/ou delegados
eleitos nas conferências setoriais.
§ 6º. A Conferência Municipal de Cultura deve obedecer a normas de regimento específico.
Seção IV
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
Art. 40. Constituem-se em instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura - SMC:
I - Plano Municipal de Cultura – PMC;
II - Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC;
III - Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC;
IV - Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC.
Parágrafo único. Os instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura – SMC se caracterizam como ferramentas de planejamento, inclusive
técnico e financeiro, e de qualificação dos recursos humanos.
Subseção I
DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA – PMC
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Art. 41. O Plano Municipal de Cultura – PMC tem duração decenal e é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia
a execução da Política Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura – SMC.
Art. 42. A elaboração do Plano Municipal de Cultura - PMC é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e/ou Instituições
Vinculadas, que, a partir das diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura – CMC, desenvolve Projeto de Lei a ser submetido ao
Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico e, posteriormente, encaminhado à Câmara de
Vereadores.
Parágrafo único. Os Planos devem conter:
I - diagnóstico do desenvolvimento da cultura;
II - diretrizes e prioridades;
III - objetivos gerais e específicos;
IV - estratégias, metas e ações;
V - prazos de execução;
VI - resultados e impactos esperados;
VII - recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;
VIII - mecanismos e fontes de financiamento;
IX - indicadores de monitoramento e avaliação.
Subseção II
Do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC
Art. 43. O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC é constituído pelo conjunto de mecanismos de financiamento público da cultura,
no âmbito do Município de Monte Carmelo, que devem ser diversificados e articulados.
Parágrafo único. São mecanismos de financiamento público da cultura, no âmbito do Município de Monte Carmelo.
I – Orçamento Público do Município, estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA);
II – Fundo Municipal de Cultura – FMC;
III – Incentivo Fiscal, por meio de renúncia fiscal do IPTU e do ISSQN;
IV – outros que venham a ser criados.
Art. 44. O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura será gerido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura através da Diretoria de
Cultura, com atribuições para proceder aos trâmites administrativos do Programa.
Art. 45. Para seleção de projetos apresentados a um dos mecanismos que compõe o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC – fica
criada a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC, conforme Lei específica.
Subseção II – A
DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA – FMC
Art. 46. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura - FMC, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura como fundo de natureza contábil
e financeira, com prazo indeterminado de duração, sendo regido por Lei específica.
Seção V
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS – SMIIC
Art. 47. Cabe à Secretaria Municipal de Educação e Cultura desenvolver o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC,
com a finalidade de gerar informações e estatísticas da realidade cultural local com cadastros e indicadores culturais construídos a partir de dados
coletados pelo Município.
§ 1º O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC é constituído de bancos de dados referentes a bens, serviços,
infraestrutura, investimentos, produção, acesso, consumo, agentes, programas, instituições e gestão cultural, entre outros, e está disponível ao público
e integrado aos Sistemas Estadual e Nacional de Informações e Indicadores Culturais.
§ 2º O processo de estruturação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC poderá ter como referência o modelo
nacional, definido pelo Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC, ou, o município pode criar um outro que seja combinado
com sua realidade.
Art. 48. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC tem como objetivos:
I - coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer parâmetros à mensuração da atividade do campo cultural e das
necessidades sociais por cultura, que permitam a formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas
culturais em geral, verificando e racionalizando a implementação do Plano Municipal de Cultura – PMC e sua revisão nos prazos previstos;
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para caracterização da demanda e oferta de bens culturais, para a
construção de modelos de economia e sustentabilidade da cultura, para a adoção de mecanismos de indução e regulação da atividade econômica no
campo cultural, dando apoio aos gestores culturais públicos e privados, no âmbito do Município;
III - exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais em geral, assegurando ao poder público
e à sociedade civil o acompanhamento do desempenho do Plano Municipal de Cultura – PMC.
Art. 49. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC deve fazer levantamentos para realização de mapeamentos culturais
para conhecimento da diversidade cultural local e transparência dos investimentos públicos no setor cultural.
Art. 50. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC estabelece parcerias com: os Sistemas Nacional e Estadual de
Informações e Indicadores Culturais, instituições especializadas na área de economia da cultura, de pesquisas socioeconômicas e demográficas e
com outros institutos de pesquisa, para desenvolver uma base consistente e contínua de informações relacionadas ao setor cultural e elaborar
indicadores culturais que contribuam tanto para a gestão das políticas públicas da área, quanto para fomentar estudos e pesquisas nesse campo.
Seção VI
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA – PROMFAC
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Art. 51. Cabe à Secretaria Municipal de Educação e Cultura elaborar, regulamentar e implementar, através de lei específica, o Programa Municipal
de Formação na Área da Cultura - PROMFAC, em articulação com os demais entes federados, podendo estabelecer parcerias com instituições
educacionais, tendo como objetivo central capacitar os gestores públicos e do setor privado e conselheiros de cultura, responsáveis pela formulação
e implementação das políticas públicas de cultura, no âmbito do Sistema Municipal de Cultura.
Art. 52. O Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC deve promover:
I - a qualificação técnico-administrativa e capacitação em política cultural dos agentes envolvidos na formulação e na gestão de programas, projetos
e serviços culturais oferecidos à população;
II - a formação nas áreas técnicas e artísticas.
TÍTULO III
DO FINANCIAMENTO
CAPÍTULO I
DOS RECURSOS
Art. 53. A Lei Orçamentária Anual – LOA e o Fundo Municipal da Cultura – FMC são as fontes de recursos do Sistema Municipal de Cultura.
Art. 54. O financiamento das políticas públicas de cultura estabelecidas no Plano Municipal de Cultura far-se-á com os recursos do Município, do
Estado e da União, além dos demais recursos que compõem o Fundo Municipal da Cultura – FMC.
Art. 55. O Município poderá destinar recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC, para uso como contrapartida de transferências dos Fundos
Nacional e Estadual de Cultura.
§ 1º Os recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura devem ser destinados a:
I - políticas, programas, projetos e ações previstas nos Planos Nacional, Estadual ou Municipal de Cultura;
II - para o financiamento de projetos culturais escolhidos pelo Município por meio de seleção pública.
§ 2º A gestão municipal dos recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura será compartilhada entre Diretoria Executiva
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e
Histórico.
Art. 56. Os critérios de aporte de recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC devem considerar a participação dos diversos segmentos culturais
e territórios na distribuição total de recursos municipais para a cultura, com vistas a promover a desconcentração do investimento.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO FINANCEIRA
Art. 57. Os recursos financeiros da Cultura devem ser depositados em conta específica, e administrados pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura sob fiscalização do Conselho.
§ 1º Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura – FMC são administrados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria
Municipal de Fazenda.
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação e Cultura deve acompanhar a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados
pela União e Estado ao Município.
Art. 58. O Município deve tornar público os valores e a finalidade dos recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC e dos recebidos da União e
do Estado, transferidos dentro dos critérios estabelecidos pelos Sistemas Nacional e Estadual de Cultura.
Parágrafo único. O Município deve zelar e contribuir para que sejam adotados pelo Sistema Municipal de Cultura critérios públicos e transparentes,
com partilha e transferência de recursos de forma equitativa, resultantes de uma combinação de indicadores sociais, econômicos, demográficos e
outros específicos da área cultural, considerando as diversidades regionais.
Art. 59 O Município deve assegurar a condição mínima para receber os repasses dos recursos da União, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura,
com a efetiva instituição e funcionamento dos componentes mínimos do Sistema Municipal de Cultura e a alocação de recursos próprios destinados
à Cultura na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Fundo Municipal de Cultura.
CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO
Art. 60 O processo de planejamento e do orçamento do Sistema Municipal de Cultura – SMC deve buscar a integração do nível local ao nacional,
ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de cultura com a disponibilidade de recursos próprios do
Município, as transferências do Estado e da União e outras fontes de recursos.
Parágrafo único. O Plano Municipal de Cultura é a base das atividades e programações do Sistema Municipal de Cultura e seu financiamento deve
ser previsto no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA.
Art. 61 As diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Cultura são propostas pela Conferência Municipal de Cultura e pelo
Conselho Deliberativo de Política de Cultura e Patrimônio Ambiental, Artístico, Cultural e Histórico.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 62 O Município de Monte Carmelo deve se integrar ao Sistema Nacional de Cultura – SNC por meio da assinatura do termo de adesão voluntária,
na forma do regulamento.
Art. 63 Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, previsto no artigo 315 do Código
Penal, a utilização de recursos financeiros do Sistema Municipal de Cultura – SMC em finalidades diversas previstas nesta Lei.
Art. 64 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 65 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Monte Carmelo, 18 de Novembro de 2016.
FAUSTO REIS NOGUEIRA
Prefeito Municipal
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VILSON VIEIRA BORGES
Secretário Municipal de Governo

1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
EM BRANCO
2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista
a intenção de aquisição dos itens a seguir relacionados, solicita caso seja de interesse desta empresa, encaminhar orçamento dos respectivos itens, a
fim de se verificar a melhor oferta, no processo de dispensa de licitação. A análise da dispensa será por itens.
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ITEM

QNT.

01

70

02

25

03

06

04

01

05

01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor
Unitário

Valor
Global

Serviço de impressão de certificados de moção de aplauso, em papel couchê,
230 gramas, impressão colorida em 4 cores, medindo 32 cm x 24 cm, com
digitação de texto em arte fornecida pela Câmara Municipal.
Serviço de encadernação brochura em capa dura com acabamento colado e
costurado para documentos diversos da Secretaria da Câmara Municipal com
gravação dourada na frente e lombada, tamanho oficio com 200 folhas ne na
dimensão 21 x 31 cm.
Quadro com vidros duplos de 2mm e moldura metálica dourada de 41x32 cm
para colocar Moção de aplauso medindo 33x24 cm.
Placa em chapa aço inox gravação em baixo relevo com borda alumínio
10x40cm
Placa chapa aço inox gravação em baixo relevo com borda alumínio 40x60 cm

Salientamos que o este orçamento pode ser entregue na Câmara Municipal de Monte Carmelo, no endereço: Av. Dona Clara, 36 Bairro Langoni ou
através
do
correio
eletrônico
compras@camaramontecarmelo.mg.gov.br
e
obtido
também
no
site:
http://www.camaramontecarmelo.mg.gov.br/licitacoes.
Salientamos que em caso de não haver interesse de fornecimento de algum item, favor colocar o valor R$ 0,00 (zero), nos espaços para valor
unitário e valor global.
O julgamento desta cotação será feito observando o melhor preço por item.
___________________________, _____ de _______________________ de 2016.
Local e data
____________________________________________
Fornecedor
Assinatura e Carimbo
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Razão Social: ____________________________________________________________
CNPJ: ______________________________ Inscrição Estadual ____________________
Endereço: ______________________________________________________________
Cidade ___________________ CEP: ______________Telefone: __________________
Email de contato__________________________________________________

2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: 022/2016
OBJETO: Aquisição de placas, molduras e impressões de certificados diversos para a Câmara Municipal
MODALIDADE: Dispensa 020/2016

3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE:(34)3842-1100 - RAMAL 28
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