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LEI Nº 4487, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005
 

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
VOLNEI JOSÉ MORASTONI, Prefeito de Itajaí. Faço saber que a Câmara Municipal votou e aprovou, e eu
sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º  Fica criado o Fundo Municipal de Cultura - FMC, com obje�vo de auxiliar na consecução dos
encargos decorrentes da ação do município na área da Cultura, na qualidade de instrumento de captação
e aplicação de recursos, para o financiamento das referidas ações. 
 

Art. 2º  Os recursos captados pelo Fundo Municipal de Cultura, des�nar-se-ão especialmente a: 
 
I - financiamento total ou parcial de projetos, programas, espetáculos e serviços, todos na área cultural,
desenvolvidos pela Fundação Cultural de Itajaí, responsável pela execução e planejamento da polí�ca de
cultura no município; 
 
II - pagamento pela prestação de serviços à en�dades conveniadas de direito público e privado para
execução de programas e projetos específicos do setor de cultura; 
 
III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao
desenvolvimento dos programas e projetos; 
 
IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços
especificamente culturais; 
 
V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e
controle das ações culturais; 
 
VI - desenvolvimento de programas e projetos de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na
área da cultura; 
 
VII - pagamento de bene�cios eventuais aos envolvidos nas prá�cas culturais. 
 

Art. 3º  O repasse de recursos para en�dade e organizações que mantém relação de convênio com a
Fundação Cultural de Itajaí, será efe�vado por intermédio do Fundo Municipal de Cultura, de acordo com
critérios estabelecidos pela Fundação Cultural de Itajaí, com orientações consul�vas do Conselho
Municipal de Cultura. 
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Parágrafo Único - Os pagamentos e transferências de recursos para organizações governamentais e não-
governamentais de natureza cultural e que preste algum �po de serviço específico, se processarão
mediante convênios, contratos, ajustes, acordos e/o similares, obedecendo à legislação vigente sobre esta
matéria e de conformidade com programas, projetos e serviços aprovados pela Fundação Cultural de
Itajaí, com auxílio do Conselho Municipal de Cultura. 
 

Art. 4º  O gestor do Fundo Municipal de Cultura é o Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí,
compe�ndo: 
 
I - gerir o Fundo Municipal de Cultura e estabelecer polí�cas de aplicação dos seus recursos conforme
metas e obje�vos traçados pelo Governo Municipal, na área da Cultura, observando, sempre que possível,
as sugestões do Conselho Municipal de Cultura; 
 
II - apresentar ao Conselho Municipal de Cultura as demonstrações mensais de receitas e despesas do
Fundo; 
 
III - encaminhar, mensalmente, à Secretaria de Fazenda, as demonstrações mencionadas no inciso II; 
 
IV - ordenar a execução e o pagamento das despesas do Fundo; 
 
V - firmar convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos jurídicos, referente a recursos que serão
administrados pelo Fundo; 
 
VI - observar e fazer cumprir todos os disposi�vos legais aplicáveis ao desenvolvimento de suas
atribuições. 
 
VII - abrir e encerrar contas bancárias, movimentando-as através de emissão de cheques e assinando
outros atos que se fizerem necessários no âmbito bancário. 
 

Art. 5º  Cons�tuirão receitas do Fundo Municipal de Cultura: 
 
I - recursos provenientes da transferência do Fundo Nacional e Estadual de Cultura; 
 
II - dotações orçamentárias do município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de
cada exercício; 
 
III - doações, auxílio, contribuições, subvenções e transferências de en�dade nacionais e internacionais,
de natureza governamental ou não governamental; 
 
IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo realizadas na forma da lei; 
 
V - as parcelas do produto de arrecadação de aplicações oriundas de financiamento das a�vidades
econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo terá direito a receber por
força de lei e de convênios no setor; 
 
VI - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo; 
 
VII - outras receitas que venham legalmente a serem ins�tuídas; 
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VIII - patrocínios da inicia�va pública e privada. 
 
§ 1º A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da administração dos serviços culturais, será
automa�camente transferida para a conta do Fundo Municipal de Cultura, tão logo sejam realizadas as
receitas correspondentes. 
 
§ 2º Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em ins�tuições financeiras oficiais, em conta
especial, sob a denominação - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA/PMI. 
 

Art. 6º  O orçamento do Fundo Municipal de Cultura evidenciará as polí�cas e o programa de trabalho na
área de Cultura, observando o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
Parágrafo Único - O orçamento do Fundo Municipal de Cultura integrará o orçamento do Município,
através da Fundação Cultural de Itajaí, em obediência ao princípio da unidade. 
 

Art. 7º  A contabilidade do Fundo Municipal de Cultura tem por obje�vo evidenciar a situação financeira,
patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Cultura, observados os padrões e as normas
estabelecidas na legislação per�nente. 
 

Art. 8º  A contabilidade será organizada de forma a permi�r o exercício de suas funções de controle
prévio, simultaneamente e subseqüentemente, e informar, apropriar e apurar custos dos serviços, bem
como interpretar e analisar os resultados ob�dos. 
 

Art. 9º  A escrituração contábil será feita no órgão central de contabilidade da Secretaria de Fazenda. 
 
§ 1º A contabilidade emi�rá relatórios mensais de gestão inclusive dos custos e serviços. 
 
§ 2º Cons�tuem relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de
Cultura e demais demonstrações exigidas pela legislação, tais relatórios passarão a integrar a
contabilidade geral do Município. 
 

Art. 10  O Fundo Municipal de Cultura terá vigência por tempo interminado. 
 

Art. 11  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura de Itajaí, 14 de dezembro de 2005 
 
VOLNEI JOSÉ MORASTONI 
Prefeito de Itajaí 
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