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Lei Nº  279/2022    Cocal de Telha-PI, 07 de outubro de 2022. 

 

“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da 

Cultura e da outras providências.” 

 

    A Prefeita Municipal de Cocal de Telha, Estado do Piauí, KARYNE 

ARAGÃO CANSANÇÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que encaminha à 

Câmara Municipal para apreciação, discussão e votação o Projeto de Lei que: 

 Art. 1º. – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Conselho Municipal de 

Cultura, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, como um mecanismo permanente de 

participação das entidades representativas no processo de planejamento e execução da Política 

Municipal de Cultura, nos termos desta Lei. 

 Art. 2º. – O Conselho Municipal de Cultura é um órgão de caráter consultivo e deliberativo 

do município de Cocal de Telha sem fins lucrativos, colegiados e de caráter permanente; 

Art.3º. – O Conselho Municipal de Cultura é um órgão coletivo, com participação do poder 

público e da sociedade civil, que colabora na elaboração e fiscalização da política cultural do 

Governo Municipal; 

Art.4º. – O Conselho Municipal de Cultura baseia-se no princípio da transparência e 

democratização da gestão cultural constituindo-se uma instância de intervenção da sociedade 

civil na política cultural; 

Art.5º. – São atribuições do Conselho Municipal de Cultura, dentre outras: 

    I – Fiscalização das atividades da Secretaria Municipal de Cultura; 

    II – Fiscalização das atividades culturais conveniadas à Prefeitura de 

Cocal de Telha-PI; 

    III  - Elaboração de normas e diretrizes de financiamentos de projetos; 

    IV – Elaboração de normas e diretrizes para convênios culturais; 

    V – Colaboração com o Poder Público Municipal na formação da 

Política Cultural; 
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    VI – Propor normas para a aplicação dos recursos destinados à cultura 

com eventos culturais; 

    VII – Divulgar na Imprensa do Municípios as deliberações tomadas 

com eventos culturais; 

    VIII – Manter intercâmbio com outros municípios, Governo Federal e 

Associações, visando a valorização da cultura; 

    ARTIGO 6º. – O Conselho Municipal de Cultura será composto por 

representantes da sociedade civil e do poder público, por 08 membros efetivos e seus 

respectivos suplentes; 

    I – 04 (Quatro) representantes do poder Executivo; conforme 

distribuição: 

    II – 01 (um) representantes e respectivos suplentes da Secretaria 

Municipal Educação; 

    III – 01(um) representante e respectivo suplente da Secretaria 

Municipal de Esportes; 

    IV - 02(dois) representante e respectivo suplente da Secretaria 

Municipal de Cultura; 

    VI - 04(Quatro) representantes e respectivo suplente de entidades civis; 

conforme habilitações e cadastramento junto a SECULT; 

 PARÁGRAFO ÚNICO – Os membros do Conselho Municipal de Cultura serão indicados 

por seus respectivos segmentos; 

Art.7º - Os membros do Conselho Municipal da Cultura e seus respectivos suplentes serão 

nomeados por ato da Prefeita Municipal para o mandato de dois anos permitidos recondução 

por igual período; 

Art.8º. – O Conselho Municipal de Cultura contará com um Vice-presidente e 01(um) 

Secretário(a) escolhido(a) pelo presidente, dentre membros titulares do Conselho; 

 Art.9º. – O Presidente nato do Conselho Municipal de Políticas Culturais será o Secretário 

Municipal de Cultura; 

 Art.10º. – A função de Conselheiro Municipal de Cultura não será remunerado; 
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Art.11. – Será substituído após deliberação da maioria dos membros do Conselho, o 

Conselheiro que: 

              a). Desvincular-se do órgão, entidade ou setor de representação detentor 

da indicação; 

     b). Faltar a três assembleias consecutivas sem justificativa; 

    c). Apresentar renúncia ao Plenário do Conselho Municipal de Cultura; 

Art.12. – O Conselho Municipal de Cultua deverá elaborar seu regimento interno no prazo de 

120(cento e vinte) dias, a partir da promulgação da Lei; 

Art.13. – O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação, 

funcionamento  e manutenção do Conselho Municipal de Cultura; 

Art.14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cocal de Telha, Estado do Piauí, aos 07 dias do mês de outubro de 

2022. 

 

 

 

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO  

Prefeita de Cocal de Telha-PI 
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