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LEI MUNICIPAL N. 1.755, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.013

“Cria o Fundo Municipal de Presen/agao do 

Patnmdmo Cultural de Turmalina - FUMPAC e 

Da Outras Providencias".

0 PREFEITO DA CIDADE DE TURMALINA faz saber que a Camara Municipal aprovou 

e Ele, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criado o Fundo Municipal de Preservaqao do Patrimonio Cultural de 

Turmalina - FUMPAC, de nstureza contabil-financeira. sem personalidade juridica 

prdpna e de durapao indeterminada. vinculado ao orgSo responsavel pela 

implementapao da Politica Cultural do Mumcipio. com o objetivo de financiar as apfies 

de preservapao e conservagao a serem realizadas no patrimdnio cultural material e 

imaterial local protegido.

§ 1° - A aplicagao das receitas orpamentarias vinculadas ao Fundo far-se-a por meio de 

dotapSo consignada na lei orgamentciria municipal.

§ 2° - O orpamento do Fundo integral o orpamento do Municipio.

Art. 2° • 0 Fundo Municipal de PreservapSo do Patrimonio Cultural sera gerido pelo 

drgao responsavel pela implementapSo da Politica Cultural do Municipio que se sujeitar^ 

a supervisSo e as normas gerais editadas pelo Conselho Municipal do Patrimfimo 

Cultural de Turmalina.

Art. 3° - ConstituirSo receitas do Fundo.

I - dotagOes orgamentarias anuais e creditos adicionais suplementares a ele destinados,

II - recursos provenientes de convenios:

III - contrapartida municipal decorrente de acordos e convenios;

IV - produto de alienapao de imoveis adquindos com 'ecursos do Fundo;
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V - receitas financeiras;

VI - contribuifdes ou doagoes de pessoas fisicas ou juridicas. publicas e privadas. 
nacionais e estrangeiras;

VII - receitas provenientes de servigos e eventos diversos

VIII - resgate de emprestimos concedidos a proprietaries de imbveis privados 
restaurados com recursos do Fundo.

IX - recursos provenientes de contribuig3o de melhoria gerada na brea do projeto.

X - recursos provenientes da outorga onerosa do direito de construir. aplicada na area 
do projeto, na forma de legislag§o especifica:

XII - recursos provenientes dos repasses recebidos pelo Mumcipio a titulo de ICMS 
Patrimdnio Cultural e

XII - outras receitas.

§ Unico - Os recursos provenientes das receitas relacionadas no caput deste artigo 

ser2o depositados e movimentados. obr gatoriamente. em conta especifica a ser aberta 

e mantida em instituigSo financeira oficial.

Art. 4° - CorrerSo por conta dos recursos alocados ao Fundo os encargos sociais e 

demais 6nus decorrentes da arrecadag^o desses recursos

Art. 5° - 0 Conselho Municipal do Patrimonio Cultural e o Conselho Gestor do Fundo, a 

quern compete

I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocag§o. piano de aplicagao de todos 
os recursos do Fundo. em consonancia com a politica municipal de Patrimonio Cultural;

II - acompanhar e avaliar a gestao dos recursos e o desempenho dos programas 
realizados;

III - apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo de PreservagSo do 
Patrimonio Cultural;

IV - exercer o controle orgamentario, financeiro, patrimonial e de resultados dos 
recursos do Fundo, antes de seu encaminhamento aos 6rg§os de controle intemo e 
extemo para os devidos fins;

V - recomendar medidas cabiveis para corregao de fatos e atos do Gestor que 
prejudiquem o desempenho e cumprimento das finalidades no que concerne aos 
recursos do Fundo;

Art. 6° - Ao Gestor do Fundo compete:
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I - praticar os atos necessaries a gestao do Fundo, de acordo com as diretrizes e 
progra/nas estabelecidos pelo Conselho Municipal do Patrimonio Cultural;

II - expedir atos normativos relatives a gestao e a aloca?ao dos recursos do Fundo, 
ap6s aprovapao do Conselho Municipal do PatnmPnio Cultural;

III - elaborar programas e pianos anuais e plurianuais de aplicapSo dos recursos, 
submetendo-os ao Conselho Municipal do Patrimonio Cultural;

IV - submeter a apreciapao e deliberate do Conselho Municipal do PatrimPnio Cultural 
as contas relatives a gestao do Fundo;

V - dar andamento aos programas atualmente em execute e aprovados pelo Conselho 
Municipal do Patrimonio Cultural, devendo apresentar eventuais alterapPes 3 sua prPvia 
anupneia.

VI - enviar ao Poder Legislative ate o dia 30 de marpo do exercicio vigente a prestapPo 
de contas dos recursos do Fundo relativa ao exercicio anterior.

§ 1° - Os programas anuais e plurianuais de aplicapSo dos recursos deverao discriminar 

as aplicapoes previstas nos bens culturais tombados

§ 2° - O Gestor deverS dar pleno cumprimento aos programas anuais em andamento. 
aprovados pelo Conselho Municipal do PatrimPnio Cultural, sendo que eventuais 
alterapPes somente poderSo ser processadas mediante previa anu6ncia desse 
Conselho.

Art. 7° - O controle orpamentario, fmanceiro. patrimonial e de resultados sera efetuado 
pelo Conselho Municipal do Patrimonio Cultural, na forma que disposer o Regimento, e 
pelos 6rg§os de controle interne e externo

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao, revogando-se as 
disposipPes em contrario. em especial a Lei Municipal 1.542/09. com suas posteriores 
alterapPes.

Turmalina/MG., 18 de dezembro de 2.013

Zilnfar Pinheiro Lopes 
Prefeito Municipal


