
município de JUfNA
PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI N.° 1.861/2019.

institui o Conselho Municipal do Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas - CMLLLB,
no âmbito do Município de Juína, Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara
Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1.° Fica criado o Conselho Municipal do Livro, Leitura, Literatura e
Bibliotecas - CMLLLB, órgão colegiado, permanente e autônomo de caráter
consultivo e deliberativo, fiscalizador e articulador da execução do Plano Municipal
do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, aprovado pela Lei Municipal n.°
1.821/2018, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Paragrafo Único. O referido Conselho substitui o Grupo Diretivo e Executivo
previsto e designado no art. 3.°, da Lei Municipal n.° 1.821/2018.

Art. 2° O Conselho Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, órgão
colegiado de caráter deliberativo e consultivo, no âmbito de sua competência, tem
por finalidade assegurar a execução do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura
e Bibliotecas.

Art. 3.° O CMLLLB será composto de forma paritária e será constituído da
seguinte forma:

I  - 05 (cinco) representantes do Poder Público Municipal, indicados pelos
titulares dos seguintes órgãos:

a) 01 (um) representante do Departamento Municipal de Cultura, setor de
fomento à leitura;

b) 01 (um) representante Secretaria Municipal de Educação;

c) 01 (um) representante das Bibliotecas Escolares;

d) 01 (um) representante da Biblioteca Pública Municipal; e,

e) 01 (dois) representante dos Bibliotecários da rede municipal;

II - 05 (cinco) representantes da Sociedade Civil, sendo:

Travessa Emmanuel, n.." 33N, Centro, Juína-MT- CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.." 15.359.201/0001-57Fone: (66) 3566-8300

Site : www. iuina. mt. aov. ibrE-mail: orefeituratQiuina. mt. ao v.br



m

município de juina
PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

a) 01 (um) representante da cadeia produtiva;

b) 01 (um) representante da cadeia mediadora;

c) 01 (um) representante da cadeia criativa;

d) 01 (um) representante das bibliotecas comunitárias; e,

e) 01 (um) representante dos usuários de bibliotecas.

§ 1.° Os representantes da Sociedade Civil serão eleitos democraticamente
em fórum a ser convocado pelo Poder Público Municipal exclusivamente para esta
finalidade, em até 30 (trinta) dias após a publicação da presente Lei.

§ 2.° Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser
reconduzido por igual período.

§ 3.° Os membros do Conselho terão suplentes de igual segmento que os
substituirão em suas ausências e impedimentos.

Art. 4.° Os membros do CMLLLB poderão perder o mandato, antes do prazo
de dois anos, nos seguintes casos:

I - por renúncia;

II - pela ausência imotivada em três reuniões consecutivas do CMLLLB; e,

III - pela prática de ato incompatível com a função de conselheiro, por decisão
da maioria absoluta dos membros do CMLLLB.

Parágrafo único. No caso de perda do mandato, será designado novo
conselheiro para a titularidade da função.

Art. 6.° O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, a cada bimestre, e,
extraordinariamente, na forma como dispuser o Regimento Interno.

§ 1.° A ausência por três reuniões seguidas ou cinco alternadas, no mesmo
ano, sem substituição pelo suplente, implicará a perda automática do mandato pelo
conselheiro titular.

§ 2° A critério do Conselho poderão participar das reuniões convidados com
direito a voz.

Art. 7° As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, sendo,
porém, consideradas como de relevante serviço público.

Art. S° A diretoria do CMLLLB será composta por um Presidente, um Vlce-
Presidente e um Secretário Executivo, eleito por seus pares, em reunião
extraordinária, especialmente convocada para este fim.
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Art. 9.° No prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua Instalação, o
Conselho elaborará o seu Reginnento Interno, que será aprovado por Decreto do
Executivo.

Art. 10. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do
Departamento de Cultura, proporcionará ao Conselho Municipal do Livro, Leitura,
Literatura e Bibliotecas - CMLLLB, suporte técnico, administrativo e financeiro
necessários, de modo a garantir as condições para o seu pleno e regular
funcionamento, observado sempre as dotações já consignadas na Lei Orçamentária
Anual.

Art. 11. As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional
suplementar, bem como realizar a transposição, o remanejamento, ou a
transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um
órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da Lei Federal n.° 4.320,
de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei
Complementar Federal n.° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e
proceder à inclusão de eventuais despesas nos instrumentos de planejamento
exigidos pela Lei Complementar Federal n.° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 13. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar
a presente Lei, sempre que necessário, por Decreto bem como baixar os atos
regulamentares pertinentes e adequados, a partir de sua publicação.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Juína-MT, 19 de junho de 2019.

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal
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aivufaacâo seaur ilunho de 2019

Sdidária de Juína. Estado de Mato Grosso, e dá outras pro^nctas.

0 PREFQTO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT. Faço saber que, a Câmara
Municipal decreta e eu sanciono a segiinte Lei;

Ari 1.* Fica criada a Feirir^ Municipal das Economias Criativa e
Solidária no âmlMio do Mumípio de Juina^iTr.

Art. 2.* Para efeitos da presente Lei ̂ tende-se por

1 - Economia criativa: setor econômico formado pelas indústrias criativas
- o conjunto de atividades econômicas relacionadas á produção e cSstribiição de bens e serviços
que utifizam a criatividade e as h^lidades dos indivíduos ou grupos como insumos primários.

II - Enlende-se por Ecoruimia solidária: empreendimentos organizados
sob os princípios da cooperação, da solidariedade, da autogestão, da sustentabilidade econômica
e ambiental, e da valorização do ser humano e do trabalho e que tertiiam por objetivo que seu
patrimônio e resultados obtidos sejam revertidos para a melhoria, sustentabilidade e cfistribuição de
renda entre os seus associados.

Art. 3.* A Feirirtiia Mi^icipal das Economias Criativa e Solidária terá
como objetivo a exposição e comercialização de produtos provenientes de atividades artesanaís e
artísticas culturais assim denominadas: artes plásticas, arte popular, artesanato, produção
artssanal de pequena escala, produtos da agncuitura fairilíar, contidas típicas e atividades
oriundas de apresentação artística, objetos de coleção e antigüidades, arte culín^ia, brinquedos e
brirKadeiras, dentre outras áreas afins.

Art. 4.* O Departamento Municipal de Cultura junto ao Conselho
Municipal das Economias Criativa e Solidária elaborará proposta de Regulamento das Atividades
da Feirinha da Economia Criativa e Sdidária de Juina-MT. que será aprovado por Decreto do
Executivo.

Art. 5.* Caberá ao Departamento Municipal de Cultura, com suporte do
Conselho Municipd das Economias Criativa e Sctíd^:

I - administrar a feirinha na forma desta lei:

II - assistir e orienta' os expositores, cdetiva e inávidualmente, no que
se rdere á atividade da feira no Município e ao cumprimento desta lei;

III • definir horário, locd e dia de funcionamento da referida feirinha, que
poderá ser de forma fixa (quinzenal ou semanal) na Praça da Bíblia ou nos eventos do Município
de Jufna-MT;

IV - defirtir os critérios de cadastramento dos interessados em participar;

V - defirtir a forma de preenchimento das vagas existentes;

VI - coTKeder e renovar anualmente a Licença de Funclonamertio aos
candidatos a expositor, de acordo com os critérios estabelecidos:

VII • decídr sobre o cancelamento da Licença de Funcionamento dos
expositores que tenham recebido penalidades; e,

VIII - fixar anualmente os valores a serem pagos pelos
artesãos/expositores em razão da cortcessão e/ou renovação da Licença de Funcionamento e/ou
serviços.

Art 6." Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através de
Decreto, re^iamerttar os dias, horários e locais onde a Feirnha Municipal das Ecorxxnias Criativa
e Solidária.

Art 7.* Os interessados em participar da Feirinha Murticipal das
Economias Criativa e Solidária de Juina-MT terão que solicitar por escrito no Departamento de
Cultura, através de cadastio próprio.

Paragrafo IJnico. Os critérios de cadastramento e certificação serão
definidos através de Resoli^ão própria do Departamento de Cultura com suporte do Conselho
Munic^ das Economias Criativa e Solidária.

Art. 6.° A Secret^a hAirticipat de Educação e Cultura, por meio do
Departamento de Culfora, proporcionará a Feirinha Municipal das Economias Criativa e Solidária
de Juina, Estado de Maio Grosso, o suporte técnico, adrrtinistrativo e finarKeiro necessários, de
modo a garaitir as corvtiçães para o seu pierro e regular funcionamento, observado sempre as
dotações já consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Ari. 9." As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta
das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Murticipal autorizado
suplementá-las, caso rtecessário, com a abertura de crédito adcional suptementar, l»em como
realizar a transposição, o remanejamenlo, ou a transferêtKía de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos aris. 43 e 46, da
Lei Federal n.* 4.320. de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei
Com^ementar Federal n.* 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art 10. Rca o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações
necessárias e proceder à inclusão de eventuais despesas nos instrumentos de pianeiamento
exigidos pela Lei Complementar Federal n.* 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabidade
Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PRA. a Lei de Diretrizes Orçamentárias • LDO e a Lei
Orçamentária Anual - LOA

Ari. 11. Fea o Otefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
regulamentar a presente Lei. sempre que necessário, por Decreto bem como baixar os atos
reguiamentares pertinentes e adequados, a partir de sua publicação

Ari. 12. Esta Lé entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Julna^rd, 19 de jurtira de 2019.

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Munidpal

LEI N.M.861/2019.

Irebtui o Cor«elho Municipal do Livro. Leitura, üteratixa e BibUotecas •
CMLLLB, no âmbito do Muiicípio de Juína Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-fiU, Faço saber que, a Câmara
Murticipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Ari. 1.° Fica criado o Conselho Municipal do Livro, Leitura, Literatura e
Bibliotecas • CfitLLLB, órgão colegiado, permanente e autônomo de caráter consultivo e
deliberativo, fiscalizador e ariiculador da execução do Rano MunkipaJ do livro, Leitura, Literatura e
Bibliotecas, aprovado pela Lei Municipal n.* 1.821/2018. vincdado a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

Paragrafo Único. O referido Conselho substitui o Grupo Diretivo e
Executivo previsto e desigr>ado no art 3.*, da Lei Municipal n." 1.821/2018.

Ari 2" O Conselho Municipal do Livro, Leibjra. Literatura e Bibliotecas,
órgão colegiado de caráter deliberativo e consultivo, no âmbito de sua comp^ência, tem por
finalidade assegurar a execução do Rano Municipal do Livro, LeKura, Literatura e BiUiotecas.

da seguinte forma
An 3.* O CMLLLB será composto de forma parítária e será ccnstiUiído

I • 05 (cinco) representantes do Poder Público Municipal, indicados pelos
titulares dos seguintes órgãos:

de fomento à leitura;
a) 01 (um) representante do Departamerio Munictpal de Cultua, setor

b) 01 (um) representante Secretaria Municipal de Educação;

c) 01 (um) representante das Bitilotecas Escolares;

d) 01 (um) representante da Biblioteca Piiilica Municipal; e,

e) 01 (dois) representante dos Bibliotecários da rede municipal:

II • 05 (cinco) representantes da Sociedade Civil, sendo:
a) 01 (um) representante da cadeia produtiva;

b) 01 (um) representante da cadeia mediadora;

c) 01 (um) representante da cadeia criativa:

d) 01 (um) representante das bibliotecas comunitárias; e.

e) 01 (um) representante dos usuários de bíb&otecas.

§  1.* Os representantes da Sociedade Civil serão eleitos
democraticamente em fórun a ser convocado p^o Poder Público Municipal exclusivamente paia
esta firtalidade. em até 30 (trinta) cfias após a publicação da presente Lei.

§ 2* Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) anos,
podendo ser reconduzido por igual período.

§ 3.* Os membros do Conselho terão suplentes de igual segmenta que
os substituirão em suas ausências e impedimentos.

Ari. 4.' Os membros do CMILB poderão penier o mandato, aites do
prazo de dois anos. nos seguintes casos:

I • por renúncia;

II - pela ausência imotivada em trés reuniões consecutivas do CMLLLB:
e,

III - pela pratica de ato incompatível com a função de conselheiro, por
decisão da maioria absoluta dos membros do CMLLLB.

Parágrafo único. No caso de perda do mandato, será designado novo
conselhwo para a titularidade da função.

Ari. 6." O ConseHio reunir-se-á. ordinariamente, a cada bimesti'e, e.
extiaoftfinariamente, na forma como dispuser o Regimento interno.

§ 1.' A auséiKia por trés reuniões seguidas ou cinco alternadas, no
mesmo arw, sem substituição pelo suplente, irrçiicará a perda automática do mandato pelo
conselheiro titiiar.

com direito a voz.

§ 2.' A critério do Conselho poderão participar das reuniões convidados

Ari. 7.* As Anções de membro do Conselho não seião remuneiadas,
sendo, porém, consideradas como de relevante serviço público.

Ari 8." A diretoria do CMLLLB será composta por um Presidente, um

ação:SECRETARtAGERAl,DQTBI0UNALPL^NQ:.T.
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)lvulQacâo 5«aundá»felra. 24 de tunho de 2019

Mce-Presidente e um Secretário Executivo, eterto por seus pares, em reunião extraordinária,
especialmente convocada para este fim.

ArL 9.* No prazo de 90 (noventa) dias. contados da data de sua
instaiação, o Conseíw elaborará o seu Re^mento Interno, que será aprovado por Decreto do
Execubvo.

An 10. A Secretaria Municipal de Educação e Ciitura. por meio do
Departamento de Cultura, proporcionara ao Conselho Municipal do Livro, Leitira. Literatura e
Bibliolecas - CMLLLB, suporte técnico, administrativo e financeiro necessários, de modo a garantir
as condições para o seu pleno e regular funcionamento, observado sempre as dotações já
consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 11. As despesas oriundas da execução desta Lei correrão á conta
das dotações orçamentárias próprias, ficarxio o Chefe do Poder Executivo Murucipal autorizado
suplementá4as, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar, bem como
realizar a transposição, o remanejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da
Lei Federal n." 4.320. de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei
Complementar Federal n.* 101, de 04 de maio de 2000 de Responsabilidade Fiscal).

Art 12. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações
necessárias e proceder á inclusão de eventuais despesas nos instrumentos de ptaneiamento
exigidos pela Lei Corr^lementar Federal n." 101, de 04 de maio de 21^ (Lei de Responsabiidade
Fiscal), entre eles, o Plano Rurianual - PPA a Lá de Diretrizes Orçamentárias • LDO e a Lei
Orçamentária Anual • LOA.

Art. 13. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
regulamerttar a presente Lá, sempre que necessário, por Decreto bem como babor os atos
regiiamentares pertinentes e adequados, a partir de sua publicaç^.

Art. 14. Esta Lá entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Jufna-MT, 19dejinhode2019.

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Prefeito Municipal

relaciorTadas as Ecortomias Criativa e Soüdária do Município de Juina-MT:

VII - constituir Câmaras Temáticas e Comissões Especiás para análise
e proposição de soluções sobre assuntos específicos considerados estratégicos, no âmbito das
competências do Consáho Mincipai das Economias Criativa e Sofidáría do Murücipio de Juína-MT

VIII - propor e co-realizar junto ao Departamento Municipal de Cultura
formação conthuada na área das Economias Criativa e Solidária através de fóruns, congressos,
corrfetêfKias, ̂ inas, palestras, entre outrrs;

IX • junto 30 Departamento Municipal de Cultura, elaborar um Plano
Municipal de desenvofvímenio das Economias Criativa e Solidária no Município de Juína-MT:

X - emitir parecer consultivo sobre as regras de furKíortamento da
Feirínha Municipal das Economias Criativa e Solidária de Juína-MT, a ser criada por lei pn^xia:

XI - desemper^iar outras atividades demarxladas páo Departamento
Municipal de Cultiaa, desde que devidamente aprovadas páo plenário.

Ari. 4.* O Consáho Mwécipá das Economias Criativa e Sotidária do
Município de Juína-MT será conposto por 12 conselháros titulares e 12 suplentes dos seguintes
órgãos, entidades e segmentos:

' como representantes do Poder Público e Entidades Privadas sem fins

a) 01 R^xesentante da Secretaria Munkípal de Educação e Cultura -
Departamento Municipá de Cultura;

b) 01 Representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e
Turismo - Departamento de Tvsmo;

c) 01 Representante da Secretaria Municipá de Assistência Sociá;
d) 01 Representante da Secretaria Municipá de Agrkulbxa, Máo

A

LEI N.M.862/2019.

Dispõe sobre a Cri^ão, Organização, Estrutura e CotiMtéfKías do
Consáho Municipá das Economias Criativa e Sáídária, de Juína, Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍN/LMT, Faço saber que. a Câmara
Municipá decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.° Fica criado, r>o âmbito do Poder Executivo Murácipal de Juína,
Estado de Mato Grosso, o Conselho Munic^ das Economias Criativa e Sáídária. ór^ cáegíado
de caráter consultivo e propositivo para assessoramerto do Departamento Municçà de Cultura
para assuntos relacionados às páítícas públicas para as economias criativa e sáídária. com
representações do Poder Púáico e Sociedade Civil.

Parágrafo Únko Para efeitos da presente Lá entende-se por

1 - Economia Criativa: é o setor econômico formado pelas indústrias
criativas • o conjunto de atividades econômicas relacionadas à produção e dstribuição de ber« e
serviços que ubiizan a criatividade e as habilidades dos indivíduos ou gr^^os como insumos
primários.

11 - Economia sáídária: são empreendmentos organizados sob os
princípios da cooperação, da solidariedade, da aáogestão, da sustenlaálid^ econômica e
ambientá. e da valorização do ser humano e do trá)áho e que tenham por objetivo que seu
patrimônio e resultados obtidos sejam revertidos para a máhoria, sustentabilidade e dstnbiição de
renda entre os seus associados.

Art 2.* A missão do Conselho Municipal das Economias Criativa e
Sáídária é contrbuír para o desenvolvimento socioeconômko sustentává e integrado do Município
de Jufna-MT, por meio da articáação eráre Poder Público e sociedade civil e da proposição,
anáiise e mcnitoram&ilo de diretrizes, planos, projetos e ações voltadas ao fortáecimento de
atividades, cadáas e arranjos produtivos intensivos oas economias criativa sáídária

mbiente e Pecuária:

campus Juína-MT; e.

Peciuenas Empresas.

e) 01 Representante do Instituto Federá de Educação e Tecnologia -

f) 01 Representante do SEBRAE • Serviço Brasileiro de Apáo às Micro e

Art. 3.* Compete ao Consáho Municipá das Economias Criativa e

I - propor e avaliar diretrizes, planos, projetos e ações ráacknadas às
páfticas púáicas para as Ecoranáas Criativa e Sáídária do Município de Juína-MT:

II - oferecer subádios e contribuir para a formulação, implementação,
monitoramerto e avatação de páítkas públkas para as Economias Criativa e Sáídária do
Murkípio de Juína-MT:

III - promover a integração de programas, (xojelos a ações voltadas ao
desenvávimento das Economias Criativa e Solidária do Município de Juína-MT;

IV - promover a cooperação técnica e institucioná entre agentes e entes
estratégicos ao desenvávimento de agenda executiva da política das Economias Criativa e
Sáídána do Município de Juína-MT;

V - propor a áaboração de estudos, consultorias e pesqiisas sobre as
Economias Criativa e Sáídária:

VI - emitir pareceres e fazer recomendações sobre questões

II - como representantes da sociedade civil:

a) 03 Representantes da Economia Criativa: e,

b) 03 representantes da Economia Sáídária.

§ 1.* Cada órgão ou entidade do Poder Púbfico e Entidades Privadas
sem fins lucrativos, de gue trata o Inciso I do Artigo 4*. indcará 1 consáháro titular e 1 suplente,
via oficio, que o substituirá nas suas feitas e imped^imenlos legais ou eventuais.

§ Z" Os consáheiros da saiedade civi, titulares e suplentes, de que
trata o Iíkíso II doArtigo 4*. seiãoáálos em Fórum especifico a ser convocado páo Departamento
de Cultura no prazo máximo de sessenta áas após a aprovação desta lá.

§ 3." Os conselháros terão mandato de 2 (dois) anos, permitida 01
(uma) recondução.

§ 4." O exercício da função de Consáheiro é considerado de interesse
púáko relevante e tão será remunerado.

Art 5.* O Presidente será escáNdo entre os membros do Consáho.
observada a forma rotativa, a cada mandato, entre representantes governamentais e da sociedade
civil organizada, e, o Secretário designado pelo Preádente, mediante Termo de Compromisso.

Art 6." O Fónim Municipal das Economias Criativa e Sáídária.
destinado, em especial, à eláção dos conselháros referidos no ait 4, inciso II, da presente Lá.
contará com a representação dias diversos setores da sociedade.

Ari 7.* Constituído o Cortselhos Municipá das Economias Criativa e
Sáídária, os respectivos membros áaboraão, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Regimento
interno do cáegíado.

Parágrafo Único. O Regimento Interno dsporá sobre as funções,
frequértcia. data e locá das reuiiÕes do Consáho. critérios de votação, quônim de dáiberação.
grupos de trabalho, bem como acerca de todas as demais normas necessárias ao seu
nincionamenlo.

Ari 8.* A Secretaria Municipá de Educação e Cultura, por n^o do
Departamento de Cultura, propoicionaiâ ao Conselho Municipá das Economias Criativa e Sáídária
o suporte técnico, administrativo e financáro necessários, de modo a garantir as condições pva o
seu pleno e regáar funcionamento, observado sempre as dotações já consignadas na Lei
Orçamentária AruaL

ArL 9.* As despesas oriundas da execução desta Lá correrão à conta
das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipá autorizado
suplemerítá-las, caso necessário, com a abertura de créálo adicioná suplementar, bem como
rekaaí a Iransposição. o remartejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, observando o ásposto nos arts. 43 e 46. da
Lá Federá n.* 4.320, de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lá
Complementar Federá n.* 101. de 04 de máo de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscá).


