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LEI COMPLEMENTAR Nº 67, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014. 
 
 

ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 
AMPLIA NÚMERO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO NOS ANEXOS IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 006, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001, QUE TRATA DO 
PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
EVANDRO SCAINI, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso de suas atribuições 

legais, faço saber a todos os habitantes do Município de Balneário Arroio do Silva, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º Fica desmembrado o Departamento de Cultura e Esportes, da Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes em Departamento de Cultura e Departamento de Esportes.  

Art. 2º Fica alterado o Inciso III, do Artigo 11, Órgãos de Atividades Específicas, da Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes, da Lei Municipal nº 001, de 10 de janeiro de 1997, que Dispõe Sobre a 
Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, que passa a ter a seguinte 
redação. 

III – Órgãos de Atividades Específicas: 
 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: 
 

- Departamento de Ensino Infantil 
- Departamento de Ensino Básico 
- Departamento de Controle e Funcionamento de Bibliotecas 
- Assessoria Pedagógica 
- Departamento de Cultura 
- Departamento de Esportes 
- Diretoria de Escolas 
- Diretoria Adjunta de Unidade Escolar 
- Diretoria de Creches 
- Coordenadoria de Unidade Descentralizada de Ensino - UDS 

 
Art. 3º Ao Departamento de Cultura compete às seguintes atribuições: 
 
I - formular, implementar, executar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal da Cultura – PMC, com a 

participação da sociedade civil, executando as políticas e as ações culturais definidas; 
II - integrar esforços públicos e privados quando, da realização de eventos e projetos culturais; 
III - estabelecer canais de comunicação com a sociedade civil, visando adequar a formulação de políticas 

públicas às demandas sociais, na área de cultura; 
IV - criar e manter formas de acesso da população a bens e serviços culturais, bem como proporcionar 

incentivo a artistas e grupos locais a usufruir do acesso a meios de criação, produção, distribuições e 
consumo; 

V - fomentar a criação e dinamização dos espaços culturais, em especial estimulando a realização de 
ações relacionadas a linguagens artísticas, ao audiovisual, a radiodifusão comunitária, a cultura digital e 
outras expressões tradicionais ou contemporâneas; 

VI - viabilizar meios de formação e aperfeiçoamento de pessoas nos campos da gestão, criação e 
produção cultural; 

VII - planejar e coordenar o apoio e a execução de atividades que garantam a difusão da cultura, a 
formação cultural, a valorização as raízes culturais da população e o desenvolvimento da cidadania, 
atividades que permitam a humanização da vida urbana e a integração da comunidade; 
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VIII - manter e administrar o Arquivo Municipal e apoiar arquivos provados de interesse público, 

garantindo o livre acesso à documentação pública de valor histórico, artístico, cultural e científico, 
assegurada a sua preservação e o interesse público; 

IX - planejar e executar medidas necessárias ao levantamento, ao tombamento e à defesa do patrimônio 
artístico e cultural material e imaterial do Município;  

X - promover a manutenção do Museu Municipal, suas peças, resguardo, conservação, aquisição, 
catalogamento, manutenção, exposição, acondicionamento, classificação de documentos concernentes à 
história e executar trabalhos de reprodução de documentos, autógrafos, fotografias, etc.; 

XI - criar, organizar e administrar a Biblioteca Municipal, oferecendo boas condições de leitura; preservar 
a documentação e demais objetos tidos, comprovadamente, como bens culturais, guardando-os, ou 
expondo-os, de maneira segura e ordenada; 

XII - promover e apoiar ações de incentivo a leitura; 
XIII - gerir o Fundo Municipal de Cultura e promover, coordenar e acompanhar, em parceria com outras 

instituições públicas e privadas, programas de fomento à economia da cultura, visando a geração de 
emprego e renda;  

XIV - incentivar e manter o intercâmbio com outros municípios no campo cultural; 
XV - participar e promover interações com o Estado e a União no desenvolvimento cultural, através dos 

Sistemas Estadual e Nacional de Cultura; 
XVI - propor e implementar ações transversais de modo a incluir a cultura no âmbito de outras políticas e 

funções do Governo Municipal; 
XVII - implementar o Sistema Municipal de Cultura - SMC, integrado aos Sistemas Nacional e Estadual 

de Cultura, articulando os atores públicos e privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a 
rede de equipamentos culturais, descentralizando e democratizando a sua estrutura e atuação; 

XVIII - realizar a Conferência Municipal de Cultura - CMC, colaborar na realização e participar das 
Conferências Estadual e Nacional de Cultura; 

XIX - viabilizar infra-estrutura, bem como, cadastro geral de profissionais das áreas culturais; 
XX - administrar a Banda Marcial Municipal, bem como, a Fanfarra Municipal, armazenar os instrumentos 

e uniformes pertinentes as mesmas, gerenciar as atividades a serem desempenhadas pelo maestro regente, 
oferecer boas condições para o desenvolvimento e performance em apresentações; 

XXI - captar recursos para Projetos e Programas específicos junto a órgãos, entidades e programas 
internacionais, federais e estaduais. 

XXII – zelar pelo Patrimônio Cultural do nosso Município; 
XXIII - desempenhar outras atividades afins no âmbito de sua competência determinadas pela Secretaria 

de Educação, Cultura e Esportes. 
 

Art. 4º Ao Departamento de Esportes compete às seguintes atribuições: 
 
I - promover e apoiar programas, projetos e eventos esportivos e de lazer; 
II - estimular as competições desportivas entre as entidades organizadas do município; 
III - estimular a prática de educação física formal e não formal;  
IV - apoiar e promover competições esportivas, em todas as modalidades, entre os bairros e demais 

localidades, visando à descoberta de novos valores na área esportiva;  
V - incentivar a comunidade para a prática de esportes, propiciando condições, locais e eventos 

adequados;  
VI - incentivar a instituição de escolinhas de esporte, nas suas diversas modalidades, como forma de 

desenvolver o esporte no município, motivando o surgimento de novos valores;  
VII - coordenar programas e eventos esportivos voltados para segmentos da população tais como 

portadores de deficiência física, idosos e comunidade de baixa renda;  
VIII - propiciar aos atletas e equipes locais as condições necessárias para bem representar o município 

nas competições em nível estadual, nacional e internacional, de acordo com as previsões orçamentárias;  
IX - articular-se com os clubes, ligas, associações, federações e confederações nas diversas 

modalidades esportivas;  
X – promover o incentivo à prática esportiva pela sua população, sugerindo, orientando e organizando 

jogos comunitários, campeonatos e torneios esportivos, gincanas, maratonas, ruas de lazer e outras 
atividades esportivas e de lazer, com a participação das comunidades e as suas respectivas associações e 
entidades; 
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XI - incentivar e realizar campanhas educativas quanto a importância da prática do esporte e do lazer,  e  

sobre a forma correta de utilização e/ou conservação das áreas esportivas e recreativas; 
XII - estimular, coordenar e administrar a utilização de Centros Esportivos, Praças de Esportes e 

Ginásios de Esportes construídos com recursos municipais e/ou sob responsabilidade do Município de 
Balneário Arroio do Silva; 

XIII - desempenhar outras atividades afins no âmbito de sua competência determinadas pela Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes. 

 
Art. 5º Ficam incluídos nos Anexos IV e V da Lei Complementar nº 006, de 28 de dezembro de 2001 os 

Cargos de Provimento em Comissão de Diretor de Departamento de Cultura e Diretor de Departamento de 
Esportes, Nível DAS – 02, em substituição ao Cargo de Provimento em Comissão já existente de Diretor de 
Departamento de Cultura e Esportes.  

 
§ 1º É de livre nomeação e exoneração os cargos em comissão de que trata o presente Artigo e será 

feita através de Ato Administrativo expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os cidadãos de 
comprovada capacidade, qualificação técnica e conduta ilibada.  

 
§ 2º Em decorrência da natureza dos cargos que trata este Artigo, os profissionais nomeados terão a 

carga horária de 40 horas semanais e/ou de trabalho flexível, podendo ser no horário comercial, no período 
noturno, finais de semana, ou ainda, durante a realização de eventos esportivos ou culturais organizados 
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.  

 
Art. 6º Ao pessoal contratado nos termos desta Lei, é assegurado à filiação ao Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS, conforme Legislação Federal pertinente. 
 
Art. 7º As despesas decorrentes de que trata a presente Lei Complementar, correrá a conta de 

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento municipal, respeitando o limite de gastos com 
pessoal estabelecido na Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
Art. 8º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações que se façam 

necessárias ao cumprimento da presente.   
 
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à execução desta Lei 

Complementar. 
 
Art. 10 Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 5 de setembro de 2014. 
 

 
 

 
EVANDRO SCAINI 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e Publicada a presente Lei Complementar na Secretaria de Administração e Finanças, em 5 

de setembro de 2014. 

 
 
 
 

  DIRNEI JOSÉ BERNARDO 
Secretário de Administração e Finanças 

 

 


