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LEI Nº 1.114, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
Cria o Conselho Municipal de Política Cultural – 
CMPC do Município de Nova Ramada/RS.. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DO CONSELHO E SUAS FINALIDADES 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC do Município de Nova 
Ramada/RS, órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador, no âmbito de sua competência, 
que intermédia relação entre a administração municipal e a sociedade civil, como um mecanismo 
permanente de participação das entidades representativas no processo de planejamento e execução 
da Política Municipal de Cultura, e terá por finalidade: 

I - O aperfeiçoamento do planejamento setorial com a participação da comunidade organizada 
e dos representantes culturais, em um plenário integrado por conselheiros indicados e eleitos no I 
Fórum Municipal de Cultura; 

II - Promoção e democratização da ação pública de incentivo à preservação, produção e difusão 
de bens culturais do município e dos diferentes segmentos sociais que compõem a cultura Municipal 
nos seus usos, costumes e folclore; 

III - Integração regional da cultura municipal por meio de apoio às vocações artísticas e às 
manifestações culturais locais, facilitando o acesso de toda população aos produtos culturais 
incentivados; 

IV – Promover a integração e participação da sociedade na ampliação dos horizontes culturais, 
incentivando por meio da música, da poesia, da literatura, do teatro, da dança e das artes em geral, a 
internalização comunitária dos valores que consagram a identidade e a evolução cultural do 
município; 

V – Oportunizar o acesso da sociedade a outras manifestações artísticas, como forma de 
incentivar a valorização da arte e o respeito pela diversidade cultural. 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA 

Art. 2º Para o cumprimento de suas finalidades, ao Conselho Municipal de Política cultura, 
compete: 

I – Elaborar o seu regimento interno, no prazo de até 60 dias após a publicação desta Lei, 
submetendo-o à aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal;  

II – Promover bienalmente, em parceria com a SMECDT, a Conferência Municipal de Cultura;  
III – Organizar e dirigir seus serviços administrativos; 
IV – Estimular a democratização e a descentralização das atividades de produção, formação e 

difusão cultural no município, visando garantir a cidadania cultural como direito de acesso aos bens 
culturais, de produção cultural e de preservação da memória histórica, social, política e artística, 
cooperando na defesa e conservação do patrimônio material e imaterial do Município;  

V – Estabelecer a Política Municipal de cultura, definindo-lhe as diretrizes, os objetivos, as 
estratégias e as metas que orientarão o processo de planejamento e gestão da função Cultural; 

VI – Incentivar a participação democrática na gestão das políticas e dos investimentos públicos 
na área cultural;  

VII – Promover a integração programática das agências governamentais locais, principalmente 
daquelas relacionadas com o Turismo; a Promoção Social; a Educação; Desporto e Lazer; visando à 
sua convergência para os objetivos comuns de desenvolvimento cultural do município; 
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VIII – Articular-se com órgãos similares em outros municípios, buscando a integração de 
esforços e meios orientados para objetivos comuns; 

IX – Articular-se com os órgãos estaduais, federais e internacionais de apoio à Cultura, visando 
à complementação de esforços e apoio técnico e financeiro para viabilização do fomento a cultura 
Municipal; 

X – Apreciar as proposições de produtores culturais em projetos a serem encaminhados ao 
programa estadual de incentivo à cultura, declarando seu grau de interesse coletivo municipal; 

XI – Exercer vigilância e controle social sobre as ações governamentais na área da cultura, 
registrando a eficiência gerencial do desempenho executivo e perscrutando a eficácia social de seus 
resultados. 

XII – Promover ações e campanhas que visem o desenvolvimento cultural estimulando a 
produção e a difusão das diversas formas de manifestações artísticas do Município; 

XIII – Participar em eventos e ações que tratem de assuntos de relevância à área cultural.  
CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO 
Art. 3º O Plenário do Conselho Municipal de Política Cultura será composto por nove membros 

titulares e igual número de suplentes eleitos por seus pares no I Fórum Municipal de Cultura para o 
mandato de dois anos, passível de uma reeleição de acordo com a estrutura representativa 
estabelecida na tabela a seguir: 

I – O Assessor do Departamento de Cultura do Município será membro nato do Conselho; 
II – Poder Executivo Municipal - 01 titular e 01 suplente; 
III – Grupo Folclore Raízes da Tradição - 01 titular e 01 suplente; 
IV – Escola Municipal de Ensino Fundamental D.Pedro I - 01 titular e 01 suplente; 
V – Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Roberto Löw - 01 titular e 01 suplente; 
VI – Centro de Tradições Gaúchas Sentinela da Ramada - 01 titular e 01 suplente; 
VII – Os demais membros do CMPC serão escolhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade, 

vivência e representatividade no meio cultural, incluindo as Entidades Culturais, Associação dos 
Universitários, Museu e Biblioteca Municipal; 

VIII – A função de membro do CMPC não será remunerada, sendo considerada de relevante 
interesse público; 

IX – A Diretoria, órgão diretivo do CMPC é composto pelo Presidente, Vice Presidente e 
Secretário, eleitos por seus pares mediante maioria absoluta de votos; 

X – A indicação dos Conselheiros representantes das áreas não governamentais será votada no 
plenário do Fórum municipal respectivo; 

XI – O Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC, tem o direito de usufruir de espaços 
oficiais nos meios de comunicação para publicar suas resoluções, comunicados e outros instrumentos 
previstos no Regimento Interno; 

XII – Caberá ao Departamento de Cultura, prover todos os meios, materiais e serviços de apoio 
administrativo necessários ao funcionamento do Conselho, nos termos do seu Regimento Interno. 

Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente lei, no que couber, 
através de Decreto Executivo. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito de Nova Ramada, em 15 de Dezembro de 2011. 
 

Elton Rehfeld 
Prefeito Municipal  

Registre-se e Publique-se 

                    Alfredo Höring 
Secretário Municipal de Administração 


