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Lei n° 012/05, de 05 de setembro de 2005.

"DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO
CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL E
VINCULAÇÃO DA FUNDAÇÃO, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com os incisos l e III do Artigo 64 da Lei Orgânica Municipal.

FAÇO SABER QUE, A Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins/TO, aprova e eu, sanciono a seguinte Lei:

Ait 1° - Fica criada a Fundação Cultural de São Miguel do Tocantins (FCSM) em conformidade com os artigos 148 e
1 56 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins - To.

CAPITULO l
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 2° - A Fundação Cultural de São Miguel do Tocantins (FCSM), entidade jurídica de direito público, dotada de
autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de São Miguel do Tocantins.vinculada a secretaria
de governo, tem como objetivo:

I- a formulação de política de defesa e desenvolvimento da cultura no Município de São Miguel;
II- a gestão de fundos criados no âmbito das atividades desenvolvidas pela fundação;
III- a promoção de estudos sobre as manifestações culturais do município;
IV- o desenvolvimento ou colaboração com programas de preservação da memória municipal, promovendo,

patrocinando, assessorando e difundindo todas as formas de produção artísticas, propiciando sua
expressão tanto no campo do valor estético quanto no de valor utilitário;

V- participação, colaboração, gestão ou patrocínio de projetos e atividades culturais de interesse das
organizações que congreguem artistas e produtores culturais do município de São Miguel;

VI- a promoção da recuperação, revitalização e preservação do património cultural de São Miguel em seus
aspectos históricos, arquitetônicos, artísticos, documental.etnógrafo e paisagístico;

VII- a gestão de fundos advindos de contratos, convénios, doações e acordos com pessoas jurídicas, físicas
e instituições públicas ou privadas nos âmbitos municipal, estadual, nacional e internacional.

CAPITULOU
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA

cumprimento de suas finalidades, éArt. 3°- A estrutura organizacional básica e setorial da fundação, para
composta dos seguintes órgão:

I- Órgão de deliberação superior;
II- Órgão de assessoramento;
III- Órgão de direção;

§ 1 ° - A presidência da Fundação é o órgão de deliberação superior.

§ 2° - A Fundação Cultural de são Miguel contará com os seguintes Órgãos de assessoramento:
a) Conselho Municipal de Cultura;
b) Assessoria técnica;

§ 3° - São órgão de direção da Fundação:
a) Coordenação de espaço;
b) Coordenação de memória;
c) Coordenação de difusão cultural;
d) Coordenação administrativa



' **
Art. 4° - Fica autorizado a criação do Conselho Municipal de Cultura.

Art. 5° - A Fundação será administrada por dois órgãos:
a) Diretoria Executiva;
b) Conselho Municipal de Cultura;

§ 1° - A diretoria executiva será constituída por cinco membros:
a) um presidente
b) quatro coordenadores dos órgãos de direção.

§ 2° - O Conselho Municipal de Cultura será presidido pelo presidente eleito pela plenária do conselho.

Art. 6° - Fica adotado para o pessoal da Fundação Cultural de São Miguel, o regime jurídico dos servidores públicos
municipais, aplicando se no que couber e não contrariar esta lei, o disposto na lei municipal n° 013/02 de 10/05/02 e
suas alterações.

§ Único - Fica criado o quadro de pessoal da Fundação Cultural de São Miguel, composto do conjunto de cargos de
provimento em comissão e efetivo, na forma dos anexos l e II, respectivamente.

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 7° - Em caso de extição da Fundação, o poder executivo municipal poderá redestinar o seu património a
programas ou órgãos de similar finalidade social ou simplesmente reverter-lo ao património do município de são
Miguei do Tocantins-TO.

Art.8° - Constituem recursos da Fundação:
a) as dotações orçamentarias deverá ser consignadas anualmente dentro do orçamento geral do município, em

nível suficiente ao atendimento das operações, iniciativas e manutenção da Fundação;
b) as contribuições, auxílios e subvenções da União, dos Estados ou de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas

de direito público e privado;
c) as contribuições de autarquias, empresas e pessoas físicas, donativos ou transferências de bens;
d) as doações e legados;
e) rendas provenientes de suas atividades.

Art.9° - Para a constituição do património da Fundação Cultural do Município de São Miguel do Tocantins, fica o poder
do executivo autorizado a transferir-lhe (espaço físico onde deverá funcionar a Fundação).

Art. 10° - A Fundação Cultural prestará contas de suas atividades e movimentação financeira ao executivo municipal,
na forma do seu regimento interno até 31 ( trinta e um) de janeiro do ano seguinte, a ser fiscalizada pelo órgão
competente.

Ait 11° - O estatuto e o Regimento interno da Fundação serão apresentados ao chefe do executivo municipal para os
fins de aprovação por decreto, nos prazos respectivos de trinta e sessenta dias a contar da data da publicação desta
lei.

Art. 12° - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE S^VÍIjSS^pO TOCANTINS, aos 05 (cinco) dias do mês de setembro
do ano de 2005.

fSOUSA FILHO
Prefeito (Municipal


