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OSVALDO FRONER Prefeito Municipal de Capão do

Cipó, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do

Município;

FAZ S A"B E R:

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e é sancionada a seguinte

LEI:

Art. 1°_ Fica alterado no âmbito do anexo IV Quadro dos Cargos em

Comissão e Funções Gratificadas 1 instituídos pela Lei Municipal n" 195 de 16 de março de

2005 1 com as respectivas alterações 1 o cargo de Coordenador de Cultura 1 Desporto e

Turismo 1 CC4 ou FG4 cargo de provimento em comissão 1 de livre nomeação e

exoneração do Senhor Prefeito Municipal conforme a seguinte configuração:
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FUNÇÃO NÚMERO CARGA HORÁRIA LOTAÇÃO ESCOLARIDAD
R$

DE VAGAS E

Coord.deCultura 01 40 horas Secretaria Municipal Ensino
Desporto e semanais. de Educação, Médio R$1.770,71
Turismo- Cultura Desporto e Completo.
CC4-FG4. Turismo.

Artigo 2° - O Anexo 11,"DOS CRITÉRIOS~PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS

EM COMISSÃO (CCs)", da Lei Municipal nO 034, de 14 de junho de 2002, Lei

Municipal nO 103, de 25 de julho de 2003, e eliereõo pela Lei Municipal 195/2005

passa a viger com as seguintes alterações:

ANEXO 11

CRITÉRIOS PARA PROVIMENTO E SíNTESE DE DEVERES E

ATRIBUiÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO (CC)

Cargo: COORDENADOR

Função: COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO ETURISMO

Especificação: "cc 4"

Grau de Escolaridade Mínimo: Ensino Médio Completo

SíNTESE DE DEVERES E ATRIBUiÇÕES

1- Coordenar trabalhos que visam o desenvolvimento de programas culturais no município

orientados no sentido de prover sua identidade cultural;
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2 -Implantar e coordenar a elaboração de planos que incentivem as áreas da cultura, do desporto e

de turismo;

3 - Promover o desenvolvimento cultural do Município através do estímulo à ciência, às artes, às

letras e outras manifestações culturais;

4 - Coordenar as ações visando o tevçntomento.sraoeuméntaçõo e a proteção dos patrimônios
"." .'7 , '.'!

arquivísticos, históricos e artistlcosr; ..

5 -Incentivar às atividades artísticas/culturais;

6 - Organizar e coordenar e manter os equipamentos de fomento às atividades culturai~ e artísticas;

7 - Orqanizor e promover as festividades e acontecimentos relacionadosçomiott:alendário histórico e
,'''- '.-" :. .'.. """,

cultura popular,do Município, do Estado e do País;

8 - Coordenar a formulaçãQ e execução de programas de esporte amador;

9 - Coordenar aformulação e execuçõo-de eventos esportivos e recreativos de caráter popular;
, 'k~.' ,

10 -Incentivar á formulaçãp de associoçõei comunitárias com fins esportivose de'recteoçõo;

11 -Incentivar o ft'einamenfQ\de pessoal CJascomut7idpdes, para apoiç/tétniço.e administrativo aos

programas desportivos;

12 - Auxiliar na execução de convênios celebrados entre Municípios e outras entidades. visando o

fomento das atividades educotlvas, culturais, esportivas e recreativas;

13 - Emprestar apoio técnico ao Conselho fIÍIunTciparde Educação e ao Conselho Municipal de

Desporto;

14- - promover a integração do Município aos sistemas nacional e estadual de cultura, por meio da

assinatura dos respectivos Termos de Adesão;
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15- implementar as orientações e deliberações normativas e de gestão, aprovadas nas instâncias de

articulação, pactuação e deliberação;

16- emitir recomendações, resoluções e outros pronunciamentos sobre matérias relacionadas com o

Sistema Municipal de Cultura, observadas as diretrizes aprovadas pelo Conselho Municipal de Política

Cultural;

17- 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 e do Sistema Estadual de Cultura;

18- colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, para a compatibilização e interação de

normas, procedimentos técnicos e sistemas de gestão;

19- subsidiar a formulação e a implementação das políticas e ações transversais da cultura nos

programas, planos e ações estratégicas do Governo Municipal;

20- 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;

21- colaborar, no âmbitô\do Sistema Naclonal de Cultura - SNC, na implementaçãode Programas de

Formação na Área da Cultura, especialmente capacitando e qualificando recursos humanos

responsáveis pela gestão das políticas públicas de cultura do Município;

22- convocar e coordenar a Conferência Municipal de Cultura - CMC;

23- organizar as atividades do calendário cultural da cidade, realização ou apoio a eventos e projetos

culturais, desenvolvimento de ações culturais em conjunto com outras políticas públicas e prestação

de serviços culturais permanentes, assim especificados:a) criação e manutenção de espaços

culturais;b) registro, proteção e promoção da memória e do patrimônio cultural; c) apoio à produção,

distribuição e consumo de bens culturais;d) incentivo ao livro e à leitura;e) intercâmbio cultural;f)

realização de programas socioculturais voltados para públicos específicos: crianças, adolescentes,

jovens e idosos, pessoas com deficiência, populações prisionais, asilares e hospitalizadas, populações

em situação de rua e sem terra, populações indígenas e afro-brasileiras, entre outros;
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Artigo 3!? - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 4!? - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CAPÃO DO ClPÓ-RSJ 21 DE OUTUBRO DE 2011.

Prefeito Munlcieol

Registre-se.

. enro

nicipal de Administração
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