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PROJETO DE LEI Nº 052-03/2019 

  

Institui no âmbito municipal o “Programa 
Municipal de Incentivo à Cultura–
PROCULTURA”, e dá outras 
providências. 

 
 

CAPÍTULO I  
 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA  

 
Seção I  

Dos objetivos e dos Participantes 
 

 Art. 1º. Fica instituído o “Programa Municipal de Incentivo à Cultura – 
PROCULTURA” – que tem por objetivo o apoio e a viabilização de projetos de 
produção, resgate e preservação das diversas formas da cultura local.  
 
 Art. 2º. O Programa Municipal de Incentivo à Cultura – PROCULTURA – 
vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULTUR), tendo como alvo 
específico a efetivação de projetos nas áreas pertinentes à Cultura, destacando-se a 
Literatura, as Artes Visuais, a Música, as Artes Cênicas, a Dança, o Artesanato, o 
Folclore, a Memória, o Patrimônio Histórico (Artístico, Natural e Cultural) em seu 
acervo material e imaterial, a Dança, o Cinema e Vídeo, as Manifestações Populares 
(Culturais e Tradicionais) e outros segmentos amparados ou aprovados pelo Conselho 
Municipal de Cultura. 
 
 Art. 3º. O Programa Municipal de Incentivo à Cultura – PROCULTURA – tem 
como objetivos primordiais: 
 I – Facilitar à comunidade o acesso aos bens artísticos e culturais, dos quais 
trata esta Lei;  
 II – incentivar a produção cultural em todo o Município, nas áreas citadas no art. 
2º desta Lei.  
 
 Parágrafo único. Com os recursos emanados do incentivo a Projetos Culturais 
será promovida a difusão cultural mediante apoio à produção e à circulação dos bens 
culturais através de:  
 a) apoio à pesquisa, à realização de exposições, festivais, seminários, oficinas 
e espetáculos;  
 b) apoio ao aperfeiçoamento de artistas e técnicos das áreas mencionadas no 
Art. 2º desta Lei;  
 c) cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural 
destinados amostras e exposições públicas;  
 d) apoio à reforma ou construção de edificações destinadas a fins culturais e 
aquisição dos equipamentos que se fizerem necessários à reforma ou construção;  
 e) preservação e divulgação do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do 
Município;  
 f) apoio à circulação dos bens culturais;  
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 g) apoio à produção e circulação de bens culturais mediante projetos de 
responsabilidade de órgãos e agências públicas vinculados ao segmento cultural e 
artístico;  
 h) apoio a outras atividades culturais consideradas relevantes pela Secretaria 
Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Cultura.  
  
 Art. 4º. Os candidatos aos recursos do Programa Municipal de Incentivo a 
Cultura – PROCULTURA – nas modalidades definidas nesta Lei, serão determinados 
em Convocação Pública, via Edital com regramento específico para habilitação e 
participação. 
 
 Parágrafo único. Podem apresentar projetos para patrocínio do Fundo, 
quaisquer pessoas físicas ou jurídicas em dia com suas obrigações fiscais, bem como 
órgãos da administração pública ou indireta, do Município, desde que vinculados à 
produção cultural.  
 

Seção II 
 Dos Recursos e do Fundo Municipal de Cultura – FMC 

 
 Art. 5º. O Programa Municipal de Incentivo à Cultura – PROCULTURA – terá 
como fonte de custeio, para as modalidades de projetos relacionados no artigo 2º, o 
Fundo Municipal de Cultura – FMC que terá, entre outras, as seguintes fontes: 

I- Dotação orçamentária própria; 
II- Contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou doações dos 

setores públicos ou privados; 
III- Resultado de convênios, contratos e acordos celebrados com instituições 

públicas ou privadas, nacional ou estrangeiras, na área cultural; 
IV- Outros recursos, créditos e rendas adicionais ou extraordinárias que, por 

natureza lhe possam ser destinados. 
 

 Parágrafo único. Considerando como fonte de custeio recursos descritos no 
item III, os mesmos terão conta bancária específica e dotação orçamentária própria, 
vinculado ao recurso proveniente de convênio. 
 
 Art. 6º. Entende-se por Incentivo a Projetos Culturais, o fomento do poder 
público aos produtores culturais, destinando-lhes recursos para execução de projetos, 
previamente aprovados pela Comissão da Secretaria Municipal de Cultura e 
homologados pelo Conselho Municipal de Cultura, na forma da presente Lei.  
 
 §1° - O apoio do Poder Público ao projeto, através do Fundo, poderá ser total 
ou parcial.  
 
 §2° - Em caso de apoio parcial, este se destinará à essencialidade da 
produção, ou seja, àquilo que for fundamental ao desenvolvimento do Projeto.  
 
 Art. 7º. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo publicará a Convocação 
Pública, através de edital, visando à inscrição de Projetos Culturais, informando sobre 
requisitos observados para apresentação de projetos a serem apoiados pelo Fundo 
Municipal de Cultura.  
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 Parágrafo único. Para concorrer ao Incentivo aos Projetos Culturais, o 
empreendedor deverá apresentar projeto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
dentro de calendário e regras definidas em edital e formulário específicos elaborados 
pela SECULTUR.  
 
 

CAPÍTULO II  
 DA CONCESSÃO DOS INCENTIVOS 

 
Seção I  

Da Comissão de Análise de Projetos Culturais 
 

 Art. 8º. Para avaliação e seleção dos projetos culturais fica criada Comissão 
Julgadora, por segmento cultural, composta por no mínimo 03 (três) membros, 
composta por membros de visível e notório saber sobre os segmentos referidos no 
projeto, sendo presidida, sempre, pelo membro da Secretaria Municipal de Cultura. 
Não podendo participar membros do Conselho de Políticas Culturais de Estrela 
 
 Parágrafo único. A composição da Comissão Julgadora se dará quando 
houver publicação de Convocação Pública de Projetos, via edital.  
 
 Art. 9º. Para avaliação dos Projetos Culturais, a Comissão tomará por critério 
de seleção, conforme edital cultural. 
 
 Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Cultura poderá definir, em cada 
área, critérios adicionais que embasarão a análise dos Projetos Culturais.  
 
 Art. 10. Na apresentação de seu projeto, deverá o proponente apresentar ao 
Município uma contrapartida social na forma de atividades de natureza cultural 
destinadas a universalizar o acesso e o desenvolvimento da Cultura, sob pena de 
desclassificação.  
 
 §1º - Os proponentes dos projetos ficam livres para planejar sua contrapartida 
social dentro das possibilidades a serem arroladas em edital pela Secretaria Municipal 
de Cultura.  
 
 §2º - Excepcionalmente, a juízo da Comissão Julgadora, poderá ser dispensada 
a contrapartida social em projetos que fomentem novos criadores culturais, abram 
acesso a novos públicos, ou ampliem, por outra forma, a criação cultural da cidade de 
Estrela.  
 
 §3º - A contrapartida social é um mecanismo universalizador do acesso ao 
produto cultural e, por não estar necessariamente vinculada ao objeto do projeto 
apresentado pelo proponente, não será objeto de análise de mérito quando da seleção 
dos projetos.  
 
 Art. 11. O incentivo, na modalidade prevista neste capítulo, corresponderá ao 
repasse de recursos pelo Poder Público, por meio do Fundo Municipal de Cultura em 
conta específica para Incentivo a Projetos Culturais, em valor correspondente ao 
montante aprovado, em conta a ele vinculada.  
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 §1º - Recursos resultantes de saldos do PROCULTURA deverão ser 
depositados no Fundo Municipal da Cultura. 
 
 §2º -  Constituem esses saldos:  
 I - Saldos da Dotação Orçamentária não utilizada nos projetos do 
PROCULTURA; 
 II - Valores restituídos a título de juros, atualização monetária e outros 
eventuais rendimentos provenientes de operações financeiras realizadas com recurso 
do PROCULTURA; 
 III - Valores restituídos, resultantes de saldos de projetos; 
 IV -Valores restituídos decorrentes da falta de prestação de contas e demais 
irregularidades de despesas glosadas nas prestações de contas; e 
 V - Valores decorrentes de desistência de projetos. 
 
 § 3º A vigência para os referidos depósitos destes recursos independe do 
exercício financeiro dos projetos. 
 
 Art. 12. As obras resultantes dos projetos culturais beneficiados por esta Lei 
serão apresentadas prioritariamente no âmbito territorial do Município e nelas constará 
a divulgação do patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura 
PROCULTURA. 
 

Seção II  
Do Patrocínio Privado 

 
 Art. 13. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo regulamentará, por meio 
de manual específico, nos projetos enquadrados nesta Lei, a inserção da divulgação 
do patrocínio do PROCULTURA, bem como a inserção de marcas referentes a outras 
formas de apoio, parceria e patrocínio. 
  
 §1° - Havendo interesse de outros apoiadores ou patrocinadores na inserção de 
marca nos materiais de divulgação do projeto, estes deverão investir na sua realização 
no mínimo 10% (dez por cento) do montante previsto do orçamento aprovado, sem 
prejuízo do incentivo do Poder Público Municipal.  
 
 §2° - O repasse de recursos de patrocinadores ou operadores ao projeto 
cultural, que não o Poder Público, deverá obedecer a formas de contabilidade e a 
controle, a serem definidas pelo edital.  
 
 

CAPÍTULO III  
DA GESTÃO DO FUNDO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
 Art. 14. Fica o proponente obrigado a comprovar a completa realização do 
projeto dentro do exercício em que se deu sua aprovação, ou no subsequente, se 
assim admitido pela Comissão Julgadora, e a adequada aplicação dos recursos, 
através da prestação de contas em até 30 (trinta) dias após o término do projeto. 
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 Art. 15. Além das sanções penais cabíveis, deverá devolver de forma integral o 
valor do financiamento, o proponente que:  
 I – não comprovar a correta aplicação desta Lei, por dolo, desvio de objetivos 
e/ou dos recursos obtidos;  
 II – não realizar o projeto cultural dentro do prazo determinado;  
 III – não prestar contas, em até 30 (trinta) dias após a realização do projeto. 
 
 Parágrafo único. O proponente, pessoa física ou jurídica, que incidir nos 
incisos I, II e III do artigo 15, ficará impossibilitado de protocolizar novos projetos, ou 
mesmo participar como prestador de serviços em projetos de outros proponentes, até 
a devida regularização das causas do impedimento.  
 
 Art. 16. Competirá à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a fiscalização 
do exato cumprimento das obrigações assumidas pelo proponente do projeto cultural 
beneficiado nos termos desta Lei.  
 
 Art. 17. Aos membros da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  
(SECULTUR), da Comissão Julgadora e do Conselho Municipal de Cultura é vedada a 
participação no Programa Municipal de Incentivo a Cultura – PROCULTURA – sob 
qualquer forma, mesmo como membro ou diretor de entidade proponente ou 
participante nas convocações Públicas para uso dos recursos do Fundo Municipal de 
Cultura-FMC, durante a vigência de seus mandatos.  
 
 Art. 18. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias. 
 
 Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 GABINETE DO PREFEITO, em 30 de maio de 2019. 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 

 

Registre-se e publique-se. 
 

 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
________________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 30 de maio de 2019. 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 052-03/2019 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 052-03/2019, que institui no âmbito municipal o “Programa Municipal 
de Incentivo à Cultura–PROCULTURA”, e dá outras providências. 

A Cultura, como direito fundamental do ser humano referido 
em diversos tratados internacionais, e expresso, de forma indireta, no artigo 6° da 
Constituição Federal, é importante vetor de desenvolvimento humano, social e 
econômico de nosso município. Na gestão desta política setorial, deve o Poder Público 
agir de forma a assegurar  os direitos culturais de seus munícipes, planejando políticas 
públicas de preservação e promoção do patrimônio cultural material e imaterial do 
município de Estrela/RS. 

Reza a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
que “Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e 
pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia 
com a organização e os recursos de cada país”. E mais: “Toda a pessoa tem o direito 
de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam”.  

Os Direitos Culturais, previstos na Declaração Universal de 
Direitos Humanos, foram recepcionados pelo Brasil na nossa Carta Magna, de sorte 
que o artigo 215 e seguintes, impõem ao Estado o compromisso de garantir a todos o 
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura, apoiando e 
incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais na sua diversidade. 

O financiamento mereceu cuidado especial e pede a 
criação de Lei Municipal Para Programa Municipal de Incentivo à Cultura–
PROCULTURA com a finalidade de prestar apoio financeiro a projetos de natureza 
artístico-cultural, histórico-cultural e pró-cultura, com vistas ao desenvolvimento 
cultural do Município de Estrela/RS. Os recursos deverão ser investidos em projetos, 
pesquisas, promoções, eventos e concursos que visem fomentar e estimular as 
manifestações culturais no Município, entre outros. 

Assim, pelos motivos de fato e de direito acima expostos, 
JUSTIFICA-SE o presente criação de lei, eis que enobrece os artistas, grupos e 
entidades culturais, estendendo oportunidades ricas de reconhecimento pelo seu 
trabalho artístico e beneficiando, de forma direta, a população de Estrela/RS. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

Atenciosamente, 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
Élio Kunzler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


