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 LEI Nº 905 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
 

“Regulamenta o artigo 124 da Lei 
Orgânica do Município estabelecendo 
competência, composição e 
funcionamento do Conselho Municipal 
de Cultura, e dá outras providências”. 

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, estabelecidas no artigo 124 da Lei Orgânica do Município, faz saber 
que a Câmara Municipal de Guanambi aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O Conselho Municipal de Cultura criado pelo artigo 124 da Lei Orgânica do 
Município terá sua competência, composição e funcionamento definido na presente Lei 
Municipal. 
 
Art. 2º O Conselho Municipal de Cultura – CMC – é órgão colegiado de caráter 
permanente com funções deliberativas, normativas e fiscalizadoras das áreas de atividade 
cultural do município, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura terá sua competência, 
composição e funcionamento definidos na forma da Lei, assegurada a representação 
majoritária dos artistas locais através de suas entidades representativas 
 
§ 1º. O Conselho será constituído por nove membros, sendo 1/3 do Poder Público, 
indicados pelo Chefe do Poder Executivo e 2/3 da Sociedade Civil Organizada eleitos 
mediante a realização de Fórum de Cultura. 
 
§ 2º. Para cada membro titular será indicado ou eleito um suplente. 
 
§ 3º. Os conselheiros serão nomeados por ato do Chefe do Executivo Municipal. 
 
§ 4º. Os conselheiros depois de empossados, elegerão um de seus membros para a 
presidência e outro para a vice-presidência. 
 
§ 5º. O mandato dos conselheiros terá duração de 2(dois) anos, cabendo apenas uma 
recondução. 
 
 
Art. 3º O Executivo Municipal a cada 02 (dois) anos, criará uma Comissão para 
organizar o Fórum Cultural, composta de 06 (seis) membros, sendo 1/3 (um terço) 
representantes do Poder Público indicados pelo Chefe do Executivo e 2/3 (dois terços) da 
Sociedade Civil Organizada, indicados pelos seus representantes mediante o Fórum 
Cultural, que funcionará sob a presidência de um representante da Secretaria Municipal 
de Cultura. 
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Art. 4º Compete ao Conselho Municipal de Cultura: 
 
I – Formular políticas culturais que beneficiem a melhoria das atividades culturais, 
sociais, qualidade de vida e inclusão social mediante propostas de difusão de valores 
para a construção da paz; 
II – Apoiar propostas e manifestos culturais da UNESCO e Entidades 
Governamentais e Não Governamentais; 
III – Incentivar e apoiar manifestações culturais de artistas locais, mesmo aqueles não 
reconhecidos e consagrados, elaborando projetos que possibilitem-lhes o acesso às 
condições materiais de trabalho; 
IV – Apoiar movimentos sociais e culturais portadores de novos valores éticos que 
versam sobre o convívio entre os seres humanos e destes com a natureza e incentivos à 
cultura raciais, étnicas, movimentos pela ética, e outros. 
V – Estabelecer Fóruns de debates com os agentes sociais e culturais sobre a cultura 
local; 
VI – Realizar mapeamento para um melhor conhecimento da diversidade cultural do 
Município mediante apoio do Órgão Municipal competente; 
VII – Propor medidas e projetos culturais democráticos e propor projetos de cultura 
nas escolas da rede pública municipal; 
VIII – Estimular a cultura de rua e ocupação dos espaços públicos pela população que 
promovam cultura em outros ambientes que não os recintos tradicionais de produção 
cultural, tornado-se estes lugares em local de encontro da comunidade; 
IX – Propor medidas e sugestões de revitalização cultural, humanizando a cidade e 
promovendo a auto-estima; 
X – Propor medidas que visam restringir espaço de propaganda em muros e 
transforma-los em lugar de expressão cultural; 
XI – Propor sugestão de contrapartida municipal somente para eventos que 
beneficiem a população através da ocupação dos espaços públicos; 
XII – Promover e incentivar as atividades culturais tradicionais do Município 
revitalizando as manifestações de Folia de Reis, Marujada e outros Projetos Culturais de 
tradição local; 
XIII – Promover a integração entre as escolas municipais, grupos de crianças e 
comunidade com as instituições culturais propondo medidas de criação de serviços 
educativos; 
XIV – Propor medidas de desenvolvimento de ações culturais que visem a educação 
para o consumo; 
XV – Propor medidas de criação de espaços culturais adequados e readequar os já 
existentes para atividades culturais que contribuam para a formação de verdadeiros 
cidadãos; 
XVI – Propor ações que visam abrir à comunidade o espaço escolar para atividades 
culturais e lazer criativo; 
XVI – Propor medidas de criação de projeto arte nas escolas; 
XVIII – Propor ações de políticas culturais específicas para os jovens, especialmente os 
moradores dos bairros que visam contribuir para uma reinserção social na perspectiva do 
desenvolvimento humano; 
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XIX – Propor ações que visam promover e resgatar o patrimônio histórico artístico 
cultural, ambiental e da memória local, envolvendo os órgãos do Governo Municipal, a 
sociedade civil e a ação da comunidade; 
XX – Propor medidas de criação de centros de memória e arquivo público visando a 
disponibilização à pesquisa e à informação; 
 

 
Art. 5º O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da sua publicação. 
 
Art. 6º O Executivo Municipal, através da Secretaria competente, criará condições 
necessárias para instalação e manutenção do CMC, mantendo-lhe o apoio necessário 
para o seu funcionamento. 
 
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário em especial as Leis Municipais nº 68/2002 e nº 365/2009. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 
30 de dezembro de 2014. 

 
 
 

Charles Fernandes Silveira Santana 
Prefeito de Guanambi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


