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Confere com Originai

lEI N° 0353/2005

Altera a Lei n. 0202/2001, criando a
Secretaria Municipal de Cultura,
Comunicação e Eventos Culturais e dá
outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁlIA, ESTADO DA BAHIA.

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
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Art. 1° - Fica criada a Secretaria Municipal de Cultura, Comunicação e Eventos
Culturais, composta por uma Diretoria de Cultura, uma Diretoria de Comunicáção, uma
Diretoria de Eventos Culturais e um Assistente do Secretário, com a finalidade de
desempenhar as funções do Município em matéria de cultura e comunicação, com as
seguintes áreas de competência, entre outras:

I. Promover o desenvolvimento cultural, através do estímulo ao cultivo das
ciências, das artes e das letras, em articulação com a Secretaria Municipal de
Educação e outros órgãos municipais;

II. Formular a política de cultura do Município, em cooperação com entendidas
governamentais e privadas, ligadas à área;

III. Propor a implantação da politica, cultural do Município, levando em conta os
objetivos de resgatar e desenvolver os movimentos culturais locais;

IV. Incentivar açóes culturais que envolvam a comunidade local;

V. assegurar a participação dos moradores do município nos movimentos culturais
promovidos pela Secretaria;,

VI. incentivar, apoiar e divulgar iniciativas voltadas à preservação e divulgação da
cultura, buscando integração com todos os segmentos sociais;

VII. auxiliar a Secretaria Municip~1 para Assuntos Indígenas na divulgação e
preservação da língua e da cultura pataxó;
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VIII. promover e divulgar campanhas que tenham por objetivo o respeito à cultura
local;

IX. apoiar medidas que visem fortalecer as associações e ou grupos e entidades
que desenvolvam ações culturais;

X. promover o intercâmbio com representantes de outros municípios da Costa do
Descobrimentoque trabalhemcom a cultura;

XI. proteger o patrimôniocultural, artístico histórico e natural do município;

XII. elaborar, coordenar, executar e divulgar programas culturais e de interesse da
população;

XIII. envidar esforços no sentido de resgatar o folclore do município, notadamente
dos festejos de ordem religiosa;

XIV. promover a divulgação dos atos e fatos>administrativos;

XV. manter articulação com a Secretaria Municipalde Turismo e órgãos de imprensa
no sentido de divulgar o potencial turístico e cultural deste município;

XVI. coordenar. executar e divulgar os festejos de iniciativa do município, apoiando
os de iniciativa privada;

XVII. administraras bibliotecasmunicipais;

XVIII. executar outras políticas que tenham por objetivo desenvolver e fortalecer a
política cultural focal e de comunicação de interesse do município.

Art. 2° - Ficamcriados os cargos de Sectetário Municipalde Cultura, o de Diretorde
Eventos Culturais, o de Diretor de Comunicação e o de Assistente do Secretário, em
conformidade com o anexo I desta Lei, também em provimento em comissão, os quais
passam a integrar a lei de OrganizaçãoAdministrativaMunicipal e sua Estrutura.

Art. 3° - Fica o Chefe do Póder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares
necessários ao funcionamento da s~tetaria ora criada.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas asdisposições em contrário.

Gabinete do PrefeitoMunicipalde S Cabrália, 10 de maio de 2005.
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LEI N° 0353/2005

ANEXO I

TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

I ORGAO CARGO QUANTIDADE SIMBOLO VENCIMENTO

I -Secretário Munici-:,
i pai de Cultura 01 NE 1.700,00
I Secretaria Municipal de -Diretor de EventosI
!
i Cultura, Cornunícação e Culturais 01 CC3 600,00I
I Eventos Culturais -Diretor de!
I Cornunícação 01 CC3 600,00!
i

-Assistente do
Lo Secretário 01 CC4 400,00 --
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