
,

i
Ií

tl
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Praça da Conceição, s/n

C.G.C.(MF): 08.077.265/000'l-08 - CEP: 59'655-000

LEI N' 898199 AREIA BRANCA, I7 DE AGOSTO DE 1999.

Dispõe sobre a criação do F-ultdo

Municipal de Cultura e dá outras
providências.

O PREFEITO N{UNICIPAL DE ARBIA BRANCA, faço saber que a Cârnara
Municipal âprovou e eu sanciono a segqinte Lei:

Art. l" - Fica criatlo o furrtlo nrunicipal de cultura - FMC, de natureza contábil e

financeira, mantido na fornra da Lei e regido segundo normâs e diretrizes estahelecidas
pelo Conselho Municipal de Cultura, em conta própria vinculada orçarnentariamente a

Fundação Areia Branca de Cultura, corn o objetivo de promover melhores condições
gerenciais dos recursos destinados à Culturâ, compreendendo:
a) a realização de projetos culturais;
b) a manutenção de atividades de pronroção cultural.

At't.2" -'frirnestralnrente, o.conselho nrunicipal de cultura, define a aplicação dos
l'ccr,rrsos tlo I.MC, rnctliartle pro;lost:ts rl:t I'r'cÍt'iíttt':t Mrnticillltl tlc Arein l,|I'itttcit, tlt:
conselheiro, ou qualquer entidade da sociedade civil, competente ou não do conselho.

Parágrafo Unico - Os recursos aplicados no mês anterior são sempre divulgados
através de demonstrativos pela Presidência da Fundação Areia Branca de Cultura que
encaminhará até o úlÍimo dia do mês subsequente ao Conselho Municipal de Cultura.

Art.3" - Constituem receitas do FNIC:
a) provenientes de dotações orçamentárias e de incentivos fiscais;
b) dois por cento dos preços das sessões dos corpos estáveis, teatro e espaços culturais

do município e de suas redes de bilheterias quando não revertidas a título de cachê;
c) dois por cento de direitos da venda de livros e outras publicações, trabalhos gráficos

editados ou coeditados pela Prefeitura Municipal de Areia Brancâ, através de seus

órgãos, bom como, outros recursos provenientes de participação ou prestação de
seruiços pelo Prefeitura no setor.

Ar'(. 4" - O 0r'ç:rrrrcrrÍo
governamentais, observados

tlo Irlll(l cvitlcrrcill'ii us ;lolític:rs tlos l)rogrrtnl,rs
o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
e do equilíbrio e integrará o orçâmento do município.
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Ar.t. 5" - Todas as receitas tlestinadas ao FMC são obrigatoriamcnte depositadas enr

esta5elecimentos oÍiciais de crétlito, designado pela Secretaria Municipal de

Finanças.

Art. 6" - Constitui despesa do FMC:
a) Íinanciamento total ou parcial de programas culturais desenvolvidos pela

Funclação Areia Branca de Cultura ou outro órgãos com ela conveniadosl
b) ;ragamento pela prestação de seruiços, a entidacle de direitos privados para

execrrçío de ;trogralll:ls ou ;rro.ielos es;tecílicos do setol' ctllltlrnl;
c) aquisição de nraterial perrnanerrte e de consulllo ttecessiirios :ro desettvolvinreltttr

das atividades culturais;
d) construção, reforma, ampliação aquisição ou locação de imóveis parâ o

desenvolvimento de atividacles culturais;
e) desenvolvimento e aperfeiçoamento da gestão, planejanrento, administração e

controle das ações na área cultural;
f) desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento dos recursos

humanos da área cultural;
g) atendimento urgente e irradiável necessário a execuçito das ações nâ área

cultural;
h) o custeio administrativo tlo Conselho Municipal de Culturâ, e espaço por ele

adnrinistrado.

Art.7" - Esta Lei entra em vigor na data de sua putrlicnção.

Art. 8" - Revogarn-se as disposições enr corttr'ár'io.

PALÁCIO CBL. FAUSI'O, ENI I7 DE AGOSTO DB I999.

Prefeito Municipal
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