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A cidade do Rio de Janeiro conta agora com o Sistema Municipal de Cultura 
(SIMC). A Lei n° 6.708/2020, proposta pelo Poder Executivo e aprovada 

pela Câmara Municipal, faz desse sistema o principal articulador das políticas 
culturais do município, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada 
com os demais entes federativos e a sociedade civil. A intenção é democratizar 
o acesso ao processo decisório, tratando a cultura como política de Estado, e 
não de governo.

A lei nasceu do trabalho conjunto realizado por servidores da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura (SMC), integrantes do Conselho Municipal de Cultura e repre-
sentantes da sociedade civil. Uma novidade é a criação do Fundo Municipal de 
Cultura (FMC), que funcionará como o principal mecanismo de financiamento 
das políticas culturais, destinando recursos a programas, projetos e ações a se-
rem implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e 
cofinanciamento com a União e com o governo do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a proposição, o fundo apoiará e financiará projetos culturais 
por meio das seguintes modalidades: fomento geral às artes, para apoio a pro-
jetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito 
público e de direito privado, 
com ou sem fins lucrativos; fo-
mento à economia da cultura 
e territórios sociais, destina-
do ao estímulo de atividades 
produtivas e ações culturais 
territorializadas; e fomento 
especial à cultura, destina-
do ao estímulo de atividades 
produtivas e ações culturais 
relacionadas a temas sociais 
relevantes, conforme dire-
trizes do Plano Municipal de 
Cultura (PMC).

Para ter acesso ao financia-
mento, uma comissão julga-
dora formada por membros 
indicados pela SMC e repre-
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sentantes da sociedade civil selecionará os projetos entre os editais apresen-
tados. Os recursos do fundo virão de dotações orçamentárias, transferências 
federais e estaduais, multas, doações, contribuições de mantenedores, entre 
outros.

A lei determina que integrarão o sistema a SME, o Conselho Municipal de Po-
lítica Cultural e a Conferência Municipal de Cultura. O Conselho será composto 
por 36 membros titulares e igual número de suplentes, entre representantes 
do Poder Público e da sociedade civil, eleitos por segmentos. Já a Conferência 
Municipal de Cultura constitui instância de participação social, mediante articu-
lação entre o governo municipal e a sociedade civil, por meio de organizações 
culturais e segmentos sociais, para analisar a conjuntura da área cultural e pro-
por diretrizes para a formulação de políticas públicas de cultura, que comporão 
o Plano Municipal de Cultura.

Segundo o governo, “a aprovação do Sistema Municipal de Cultura constitui 
ação primordial para a conquista de um ambiente favorável ao bom funcio-
namento de um sistema de cultura, inclusive pelo fato de termos, agora, um 
tratamento unificado da matéria, estabelecendo as ferramentas indispensáveis 
à gestão cultural em um único diploma normativo”.

CONTINUAÇÃO

VEREADORES NAS REDES

http://www.instagram.com/p/B9NcgODlyK9/
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É de autoria da vereadora Rosa Fer-
nandes (MDB) o Projeto de Lei nº 

1.417/2019, que autoriza as filmagens, 
gravações e transmissões ao vivo via in-
ternet, das sessões públicas das licitações 
presenciais. O objetivo é  facilitar o acesso 
ao sistema eletrônico ativo em cada licita-
ção eletrônica no município do Rio.

Quando a licitação for eletrônica, o governo 
deverá informar link de acesso direto ao sis-
tema para permitir o acompanhamento e o 
acesso a todos os procedimentos da licitação.

A licitação é um procedimento adotado por órgãos ou entidades públicas, 
sempre que contratarem obras, serviços ou realizarem compras de quaisquer 
produtos de valor considerável. Havendo o interesse nesse tipo de contratação, 
o órgão ou entidade, ao invés de obter esses produtos ou serviços no merca-
do comum, está obrigado, por força da Constituição Federal e da Lei Federal 
nº 8.666/1993, a instaurar um 
procedimento de contratação 
para escolher, entre os possíveis 
interessados, aquele que tem 
condições de oferecer a melhor 
proposta do ponto de vista téc-
nico e financeiro. 

“Essa medida gera maior 
transparência a todo esse 
processo, para afastar todo 
e qualquer risco de fraude, 
visando sempre a melhoria 
das leis aplicáveis”, explicou 
a parlamentar.

“Essa medida gera maior transparência a todo esse processo, para afastar todo e 
qualquer risco de fraude, visando sempre a melhoria das leis aplicáveis” 

Vereadora Rosa Fernandes

EM PAUTA
Prefeitura poderá filmar e transmitir 
ao vivo os procedimentos licitatórios

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/502627834356a305832584380068e1c0?OpenDocument&Highlight=0,1417
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/502627834356a305832584380068e1c0?OpenDocument&Highlight=0,1417
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Com intuito de conceder 
aos guardas municipais o 

fardamento completo e o co-
lete balístico, equipamentos 
necessários à segurança dos 
agentes, o vereador Major Eli-
tusalem (PSC) propôs o Proje-
to de Lei Complementar nº 
147/2019. A proposta inclui 
a renovação do fardamento 
para a modernização da Guar-
da Municipal prevista em lei, 
que já conta com a aquisição de meios de comunicação, equipamentos e 
veículos necessários à execução de suas atividades. 

As despesas serão custeadas pelo Fundo Municipal de Ordem Pública. O uniforme 
completo e o colete balístico deverão ser entregues no ato da posse do agente. 

Os equipamentos devem ficar acautelados com os profissionais, mesmo 
quando estiverem de férias ou de folga. O agente responderá de maneira admi-
nistrativa e judicial pelos danos causados por utilização indevida ou inapropria-
da do material de segurança. Caso o guarda municipal seja punido ou expulso 
judicialmente, deverá devolver os respectivos equipamentos. 

“Temos que conceder aos guardas municipais o fardamento tido como 
uniforme e o colete balístico para o cumprimento do serviço diário. A con-

cessão da farda pela Prefeitura do Rio be-
neficiaria todos os guardas municipais que 
não têm condições financeiras de adquirir 
a vestimenta por meios próprios, não ha-
vendo distinção de forma, tecido ou con-
junto, igualando todos da classe”, defen-
deu o parlamentar.

“O objetivo é conceder aos guardas municipais 
uniforme e colete balístico para o cumprimento 
do serviço diário” 
Vereador Major Elitusalem

EM PAUTA
Guardas municipais receberão unifor-
me completo e coletes à prova de bala

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=332&np=MajorElitusalem&nome_politico=Major%20Elitusalem
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=332&np=MajorElitusalem&nome_politico=Major%20Elitusalem
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/ffac135a57959601832584ab00602be0?OpenDocument&Highlight=0,147
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/ffac135a57959601832584ab00602be0?OpenDocument&Highlight=0,147
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/1ce2ce7b3cdf59b90325775900523a3f/ffac135a57959601832584ab00602be0?OpenDocument&Highlight=0,147
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