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LEI N° 980/2016, DE 27 DE MAlO DE 2016.

CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
PROTOCOLO N° C2 CC/6
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Fca. Valcilete Neve"

Da nova redaç8o a diversos artigos, além de 1nciU1r
outros, na Lei n° 687/2012, de 24 de maio 2012,
denominada Lei lrmaos Tabajara que regulamenta o
S1stema Municipal de Cultura do Municipio de

ASSISTENTE DE PROTOCOLC

Tiangua, e da outras providencias.

O PREFEtTO MUNICIPAL DE TIANGUA, JEAN NUNES AZEVEDO, no uso

de suas atribuiçées legais, faz saber que a CÀMARA MUNICIPAL DE
TIANGUA, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° A presente Lei altera a redaçao dos arts. 10, Il; 21 ; 41 , Il, aHneas "c",
"h", "m ", "n" e o art. 43, Xl. lnclui a alinea "o " no inciso l do art. 41 e o §58 ao

mesmo art., além de revogar as alineas "c", "d", "i" "j" e "l" do inciso l do art. 41 ,
todos da Lei Municipal n° 687/2012, de 24 de maio de 2012.

Art. 2° Os arts. 1O, Il, 21 , 41 , Il alineas "c ", "h", ·m ", ·n" e o art. 43, inciso Xl da

Le1 687/2012 passam a vigorar com a seguinte redaç8o:

Art. 1O. [... ]

[ 1
Il- O direito à participaç8o na vida cultura!, compreendido da

seguinte forma:
a) Livre criaç8o e expressao;
b) Li v re acesso;

c) Livre difusao;
d) Livre participaç8o nas decisées de politica cultura!.
[ ... ]
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Art. 21 . O estimulo à participaçao da sociedade nas decisoes de
politica cultura! deve ser efetivado por meio da criaçao e
articulaçao de conselhos, com os representantes da sociedade
democraticamente eleitos pelos respectivos segmentos, bem
como, da

realizaçao

de

conferencias,

seminarios, foruns,

reunioes, comissoes e da instalaçao de orgaos colegiados.

Art. 41 . [...]
[ ... ]
Il-[...]
[ .. .]

c) Forum Setorial de Gastronomia, 02 representantes;
[ ... ]

h) Forum Setorial de Cultura Digitai, 02 representantes,
[ .. .]
m) Representantes dos museus de Tiangua, 02 representantes;
n) Forum de Literatura, 02 representantes.

Art. 43. [... ]

[ ... ]
Xl - Apreciar e apresentar parecer prévio sobre os termos de
parceria a ser celebrados pelo Municipio com Organizaçoes da
Sociedade Civil De Interesse Publico - OSCIP, sob pena de
nulidade da parceria, bem como acompanhar e fiscalizar a sua
execuçao conforme determina a Lei Federai n° 9.790/99.

Art. 3°. Fica incluido a alinea "o" ao inciso l do art. 41 da Lei 687/2012 que tera
a seguinte redaçao:

Art. 41 . [...]
1-

[ ... ]

[ ... ]
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o) Representante da Camara Municipal de Vereadores de
Tiangua/CE, 02 representantes.

Art. 4°. Fica incluido o §5° ao art. 41 da Lei 687/2012 que tera a seguinte

redaçao:
Art. 41 . [...]
[...]

§ 5° Os membros do conselho também terao direito de acesso
aos recursos do fundo Municipal de Cultura, assim como os
demais

atores

culturais

locais,

de

forma

democratica

e

transparente.

Art. 5°. Ficam revogadas as alineas "c", "d", "i",

"f,

"l" e "m" do inc. l do Art. 41

da Lei 687/2012.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogando todas as

disposiçoes em contrario.

Centro Administrativo de Tiangua, em 27 de maio de 2016.

JEAN

N~EVEDO

Prefeito Municipal
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CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
AUTOGRAFO DE LEI W 980/16 DE 24 DE MAlO DE 2016.

Da nova redaçào a diversos artigos, além de incluir outros na l_ei n°
687/2012, de 24 de maio 2012, denom~nada Lei lrmàos Tabaiara que
regulamenta o Sistema Municipal de Cultura do Municipio de T1angua
e da outras prov1dénc1as.
O PRESIDENTE DA CÀMARA MUNICIPAL DE TIANGUÀ, no uso de suas atnbuiç6es legais, etc , faz saber
que a Camara Mumc1pal de Tiangua aprovou e segue para sançào a seguinte Le1.
Art. 1°. A presente Le1 altera a redaçào dos arts. 10, Il; 21 ; 41, Il, alineas "c" "h" "m". n e o art. 43, Xl lnclui a
almea ·o no inciso l do art. 41 e o §5a ao mesmo art., alé m de revogar as alineas "c", ·'d'', 'i" "j e "l t do mc,so l
do art. 41 t todos da Lei Municipal n° 687/2012t de 24 de maio de 2012.
Art. 2°. Os arts. 10, Il, 21 41 , Il alineas c. "h". "m" "n" e o art. 43, inciso Xl da Le1687/2012 passam a vigorar
com a segu~nte redaçao
Art. 10 [ ..1

[. l
Il- O d1re1to à part1cipaçao na vida cultural, compreendido da segUinte forma
a) L1vre criaçao e expressao
b) Livre acesso;
c) L1vre difusào,
d) Uvre participaçào nas decis6es de politica cultura!.

f.. ]
Art. 21 . O estimulo à participaçào da soc1edade nas decis6es de politica cultura! dp•,e ser
efellvado por meio da cnaçao e articulaçào de conselhos com os representan(es da SO( 1uaade
democraticamente elellos pelos respect1vos segmentos, bem como, da reaLz"K.3o de
conferénc1as seminarios. f6runs, reun1òes. com1ss6es e da instalaçào de 6rgàos coleg1ados
Art 41. [ .]

[. l
Il - [...l
[. ]
. ~

,'

,

~

CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
[... ]
h) Forum Setorial de Cultura Digitai, 02 representantes;
[... ]
m) Representantes dos museus de Tiang ua, 02 representantes;
n) Forum de Literatura, 02 representantes
Art. 43. [... ]
[.. ]
Xl - Apreciar e apresentar parecer prévio sobre os termos de parcena a ser celebrad 1s pn lo
Municipio com Organizaçoes da Sociedade Civil De Interesse Publico- OSCIP, sob pena de
nulidade da parceria, bem como acompanhar e fiscalizar a sua execuçào conforme determ1na a
Lei Federai n° 9.790/99.
Art. 3°. Fica incluido a alinea "o" ao inciso l do art. 41 da Lei 687/2012 que tera a seguinte redaçao.
Art. 41 . [... ]
1[... ]
[... ]
o) Representante da Camara Mumc1pal de Vereadores de Tiangua/CE, 02 represer.ta1tes
Art. 4°. F1ca incluido o §5° ao art. 41 da Le1 687/2012 que tera a seguinte redaçào:
Art. 41 . [... ]
[... ]
§5° Os membros do conselho também terào direito de acesso aos recursos do fundo MJnic1pal
de Cultura, assim como os demais atores culturais locais, de forma democratica e transparente.
Art. 5°. F1cam revogadas as alineas "c", "d", "i", "j", "l" e "m" do inc. l do Art. 41 da Lei 687/2012
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçào, revogando todas as d1spos1çòes em con trario
PLENARIO VEREADORA GLAUCIA MARQUES DA CÀMARA MUNICIPAL DE TIANG
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MENSAGEM N°
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/2016, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

Exmo. Sr.
HAROLDO ARAGAO CORRElA
DD .. Presidente da Camara Municipal de Tiangua
Nesta

Senhor Presidente,
Fca. V n.l cilct<.- .Veves

Senhores Vereadores,

ASSISTENTE OE PROTOCOI.O

Temos a honra de submeter à consideraçao de Vossas Excelénc1as
o ProJeto de Le1 em anexo, que visa reformar a Lei Municipal n.0 687/2012, de
24 de maio 2012, que regulamenta o Sistema Municipal de Cultura com escopo
de aperfeiçoar pequenas imperfeiçoes de ordem técnica juridica e factual, além
de ter, como ponto mais relevante, a acentuaçao da participaçao popular no
Conselho de Cultura, visando dar maior voz aos agentes cultura1s que
percebem concretamente a aplicaçao da legislaçao pertinente.
A presente mudança é imprescindivel para alinhar a legislaçao
municipal a legislaçao estadual e federai no que tange a regulamentaçao dos
respectivos Sistemas de Cultura, sem a devida atualizaçao e aperfeiçoamento
da legislaçao local, pode restar por frustrada ou lesada as possibilidades do
municipio captar recursos junto aos demais entes federados para aplicaçao na
cultura.
Por estes motivos, v1emos propor o presente Projeto de Lei, certo de
que o Legislativo de Tiangua, atuante e atento às questoes locais e a opiniao
popular, aprovara a presente matéria.

~~

Nune~evedo

Jean
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI N°

!J.#

/2016, DE 29 DE ABRIL DE 2016.

Da

nova redaçao a diversos artigos, além de
incluir outros, na Lei n° 687/2012, de 24 de
ma1o 2012, denom1nada Le1 lrmaos TabaJara
que regulamenta o Sistema Municipal de
Cultura do Municipio de Tiangua, e da outras
providencias.

..

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUA, JEAN NUNES AZEVEDO, no uso
de suas atribuiçoes legais, faz saber que a CAMARA MUNICIPAL DE
TIANGUA, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1°. A presente Lei altera a redaçao dos arts. 1O, Il; 21 ; 41, Il, alineas

" c~

uh ", "m ': "n" e o art. 43, Xl. lnciUI a alinea "o" no inciso l do art. 41 e o §5 ao
mesmo art., além de revogar as alfneas "c", "d", "i" "j" e "l" do inciso l do art. 41 ,
todos da Le1 Mumcipal n° 687/2012, de 24 de ma1o de 2012.
8

Art. 2° Os arts. 10, Il, 21, 41, Il alineas "c': "h", "m", "n" e o art. 43, inciso Xl da
Lei 687/2012 passam a vigorar com a seguinte redaçao:
Art. 1O. [...]

[..]
Il- O direito à partic1paç§o na vida cultura!, compreendido da
seguinte forma :
a) Livre criaçao e expressao;
b) Li v re acesso;
c) Livre difusao;
d) Livre participaçao nas decisoes de politica cultura!.
[.]

Art. 21 . O estimulo à participaçao da sociedade nas decisoes de
politica cultura! deve ser efetivado por meio da criaç§o e
articulaçao de conselhos, com os representantes da sociedade
democraticamente eleitos pelos respectivos segmentos, bem
como, da realizaçao de conferencias, seminarios, f6runs,
reuni6es, comissées e d~a:ro de òrgilos colegiados.
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Art. 41 [...]

[.. ]

..

Il - [ ... ]
[... ]
c} Forum Setorial de Gastronomia, 02 representantes;
[ ... ]
h} Forum Setorial de Cultura Digitai, 02 representantes;
[ ... ]
m} Representantes dos museus de Tiangua, 02 representantes;
n} Forum de Literatura, 02 representantes.

Art. 43. [... ]

[..]
Xl - Apreciar e apresentar parecer prévio sobre os termos de
parceria a ser celebrados pelo Municipio com Organizaçoes da
Sociedade Civil De Interesse Publico - OSCIP, sob pena de
nulidade da parceria, bem como acompanhar e fiscalizar a sua
execuçao conforme determina a Lei Federai n° 9. 790/99.
Art. 3°. Fica lncluido a alinea
a seguinte redaç8o:

uonao InCISO l do art. 41 da Lei 687/2012 que tera

Art. 41.[...]
1[... ]
[... ]
o) Representante da Camara Municipal de Vereadores de
Tiangué/CE, 02 representantes.

Art 4°. Fica incluido o §5° ao art. 41 da Lei 687/2012 que tera a seguinte
redaç8o:
Art. 41 . [... ]
[ ... ]

§

so Os

membros do conselho também terao direito de acesso
aos recursos do fundo Municipal de Cultura, assim como os
demais atores culturais locais, de forma democratica e
transparente.
Art. 5°. Ficam revogadas as alineas Ne", "d", "i", uj", Nl" e "m" do inc. l do Art. 41
da Lei 687/2012.
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Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogando todas as
d1sposiç6es em contrario.

Centro Administrativo de Tiangua, em 29 de abril de 2016.

~~
JEAN NUNES AZEVEDO
Prefeito Municipal
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CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUÀ
COMISSÀO DE JUSTiçA E REDAçÀO
PARECER

PARECER DA COMISSÀO DE JUSTiçA E REDAçAO AO PROJETO DE LEI N° 26/16 de 29
de abril de 2016- Da nova redaçào a diversos artigos. além de inciUir outros, na Lei no687/2012
de 24 de 24 de maio 2012, denominada Lei lrmàos Tabajaras que regulamenta o S1stema
Mun1cipal de Cultura do Mumcipio de Tiangua e da outras providénc1as, (Autona do Execut1vo)

RELATÒRIO E VOTO RELATOR:
Votamos FAVORAVEL a matéria por entender esta de acordo com a legislaçao vigente e a
Constituiçao Federai.

VOTO:
CONSIDERANDO TUDO ISTO, VOTO NO SENTIDO QUE A COMISSAO DE JUSTiçA E
REDACÀO CONSIDERE O PROJETO DE LEI N° 26/16 DE 29 DE ABRIL DE 2016 ACIMA,
COMO SE NDO FAVORAVEL PELA SUA APROVAçAO PELO PLENÀRIO.

,

CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
COMISSÀO DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARECER
PARECER DA COMISSÀO DE FINANçAS E ORçAMENTO AO PROJETO DE LEI N° 26/16 de
29 de abril de 2016 - Da nova redaçao a diversos artigos, além de inclu1r outros. na Lr->1
no687/2012 de 24 de 24 de maio 2012, denommada Lei lrmaos TabaJaras que regulamentn ':>
Sistema Municipal de Cultura do Municipio de Tiangua e da outras prov1dénc1as, (Autona do
Execut1vo)
RELATÒRIO E VOTO RELATOR:
Votamos FAVORAVEL a matéria por entender esta de acordo com a Jegislaçao vigente e a
Constituiçao Federa/.

VOTO:

CONSIDERANDO TUDO ISTO, VOTO NO SENTIDO QUE A COMISSÀO DE FINAçAS E
ORçAMENTO CONSIDERE O PROJETO DE LEI No 26/16 DE 29 DE ABRIL DE 2016 ACit. .1A,
COMO SENDO FAVOAAVEL PELA SUA APROVAçÀO PELO PLENARIO

SALA DAS COMISSOES EM 23 DE MAlO DE 2016

c i ieira de Azevedo

_' ~.

Maria lCUìada Fernandes Sa
l

Membro

,

,...

CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
PARECER JURiDICO

PROJETO DE LEI N° 2612016, DE 29 DE ABRJL DE 2016.
AUTORIA: CHEFE DO PODER EXECUTJVO MUNICIPAL

MATÉRIA DA NOVA REDAçAO A DIVERSOS ARTIGOS,
ALÉM DE INCLUIR OUTROS NA LEI N° 687/2012, DE 24 DE
MAlO DE 2012, DENOMINADA LEI IRMAOS T ABAJARA
QUE REGULAMENTA O SISTEMA MUNICIPAL DE
CULTURA DO MUNICiPIO DE TIANGUA, E DA OUTRAS
PROVIDENCAIS.
r - RELATÒRrO

Visa o presente projeto de lei, alinhar a legislaçao municipal à
legislaç8o estadual e federai no que tange a regulamentaç8o dos respectivos
Sistemas de Cultura, sem a devida atualizaçào e aperfeiçoamento da legislaçBo
local, pode restar por frustrada ou lesada as possibilidades do municipio captar
recursos junto aos demais entes federados para aplicaç8o na cultura.
Trata-se de aperfeiçoar pequenas imperfeiç6es de orde m
técnica juridica e factual, além de ter, como pento relevante, a acentuaçao da
partidpaçao popular no Consefho de Cultura, visando dar maior voz aos agentes
culturais que percebem concretamente a aplicaçao da legislaçao pertinente.
A propositura adma indicada fai encaminhada pelo Chete do
Poder Executivo MunicipaJ, por intermédio da Mensagem n° 26/2016, de 30 de abril
de 2016, sendo recebida junto à Secretaria desta Camara Municipal no dia 02 de
maio de 2016.
A matéria esta sujeita à apreciaçao condusiva das comiss6es,
distribuida para analise constitucional e de mérito, as Comissoes de Justiça e
RedaçBo; e de Finanças e orçamentos, nos rmos dos artigos 39 e seguintes do
Regimento Interno da Càmara Munidpa
É o relat6rio.

.

-~

,

~

CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
Il - ASPECTOS LEGAIS
Conforme determina a Norma Regimental da Camara
Municipal, em seu art. 39, cumpre à Comissao de Justiça e Redaçào emitir parecer
sobre todas as matérias sujeitas a consideraçao da Càmara, especialmente no que
se refere aos aspectos constitucionais.
A propositura em analise prop6e DÀ NOVA REDAçAo A
DIVERSOS ARTIGOS, ALÉM DE INCLUIR OUTROS NA LEI N° 687/2012, DE 24
DE MAlO DE 2012, DENOMINADA LEI IRMÀOS TABAJARA QUE
REGULAMENTA O SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 00 MUNICiPIO DE
TIANGUÀ, E DÀ OUTRAS PROVIDENCAIS.
Respeitadas as normas constitucionais de cunho materia!,
verifica-se que o Projeto de Lei em analise encontra respaldado no que se refere à
juridicidade e a técnica legislativa.
Nesse sentido, a propositura encontra-se muito bem posta no
ordenamento juridico brasiteiro, assi m como esta bem escrito e em perfeita harmonia
em relaçào às normas de elaboraçao de leis consignadas na Lei Organica do
Municipio de Tiangua e Regimento Interno da Camara Municipal.
111 - CONCLUSAO
Face ao todo exposto, opina-se pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n° 2612016, de 30 de Abril de
2016, pelo que se sugere às Comissé>es Competentes à emissao de PARECER
FAVORAVEL À MATÉRIA, para discussao e votaçào em p
·
turno unico e
• a teor do
155 da Lei
quorum de maioria absoluta para sua
Organica do Municipio.

