ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 12141 - DE 18 DE AGOSTO DE 2015.
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 10.653 DE 20 DE MAIO DE 2011 QUE
REGULAMENTA A LEI Nº 2238 DE 09 DE SETEMBRO DE 2010.
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII do artigo 96 da Lei Orgânica
Municipal, na forma do disposto no art. 44 da Lei nº 2238 de 09 de setembro de 2010;
DECRETA
Art. 1º - Os artigos 1º, 3 º, 17, 19, 39, 40 e 56 do Decreto nº 10.653/2011
que REGULAMENTA A LEI Nº 2238 DE 09 DE SETEMBRO DE 2010, passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 1º - O Fundo Municipal de Apoio a Cultura - FMAC, instituído através
das leis; Lei nº 2238 de 09 de setembro de 2010, Lei nº 2754 de julho de 2015 e Lei nº
2775 de 18 de agosto de 2015, obedecerá aos preceitos da presente Regulamentação.
Art. 3º - O FMAC tem como objetivo estimular a produção e execução de
projetos artísticos e culturais considerados relevantes para o desenvolvimento da cidade
de Rio Negrinho, na forma e nos limites estabelecidos nas leis; Lei nº 2238 de 09 de
Setembro de 2010, Lei nº 2754 de Julho de 2015 e Lei nº2775 de 18 de Agosto de 2015,
bem como no presente Regulamento.
Art. 17 - Até o dia 31 de Janeiro de cada exercício financeiro, decreto de
iniciativa do Prefeito Municipal fixará o montante de recursos destinado à manutenção do
Fundo Municipal de Cultura, oriundos de dotação orçamentária específica a ser
consignada no orçamento da prefeitura municipal, a cada ano.
Art. 19 - Os recursos destinados ao FMAC serão redistribuídos de forma a
atender aos seguintes critérios:
I - 10% (dez por cento) para cobrir curtos administrativos e operacionais do
edital.
II - 0% a 25% (zero a vinte e cinco por cento) para projetos da FMC e de
suas unidades;
III - 65% a 90% (sessenta e cinco a noventa por cento) para financiamento a
fundo perdido de outros projetos, inscritos e aprovados em Editais de Apoio à Cultura.
Parágrafo Único - Os valores correspondentes aos percentuais citados nos
incisos II e III deste artigo serão fixados por portaria emitida pelo Diretor Presidente da
Fundação Municipal de Cultura, logo após a emissão do decreto previsto no art. 17.
Art. 39 - O proponente deverá encaminhar toda a documentação e ficha de
inscrição conforme fixado nos editais de apoio a cultura.
Art. 40 - Além dos formulários de inscrição preenchidos e da documentação
do proponente, os projetos deverão vir acompanhados de documentações
complementares que poderão ou não, ser solicitadas nos respectivos editais de apoio a
cultura, conforme exigência da instrução normativa de Prestação de Contas do TCE/SC.
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Art. 56 - A prestação de contas do projeto beneficiado deve ser
encaminhada pelo produtor cultural à Executiva do FMAC, em até 60 (sessenta) dias após
o término de sua execução, respeitando o prazo estipulado pelo respectivo Edital de
Incentivo à Cultura em que foi contemplado.
§ 1º - Para efeito do dispositivo no caput do presente artigo, o produtor
cultural deverá encaminhar o Formulário de Prestação de Contas conforme as orientações
do edital de Incentivo à Cultura em que foi contemplado e portarias baixadas pela FMC.
§ 2º Na prestação de contas, o produtor cultural se obriga a fornecer à
Executiva do FMAC todo o material publicitário e promocional relacionado ao projeto
incentivado, que servirá de base para análise e passará a fazer parte da memória deste
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 18 de agosto de 2015.

ALCIDES GROHSKOPF
Prefeito Municipal

GEÓRGIA A. V. DA L. BLEYER MENDES
Secretária de Administração
e Recursos Humanos

VIVIANE TOMELIN SANTIN
Diretora Presidente da
Fundação Municipal de Cultura

Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal,
em 18 de agosto de 2015.
Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo,
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
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