
MARCOS LEGAIS DA CULTURA EM EUNÁPOLIS

Esclarecimento: Assim como os sistemas de saúde, de assistência social e de educação, no Brasil
foi instituído também o Sistema Nacional de Cultura(SNC) e o Plano Nacional de Cultura(PNC)
em 2010(através da Lei Federal nº 12.343),cujas metas de ampliação nos estados e municípios vão
até 2020. Esse sistema incrementa os direitos culturais contidos na CF de 1988, estabelecendo as
condições reais de apoio às comunidades culturais, aos grupos de cultura e favorecendo a toda a
população  o  direito  ao  acesso  a  recursos  públicos,  fruição,  consumo  e  produção  dos  bens
culturais. Em Eunápolis, iniciamos a implementação do Sistema Municipal de Cultura, criando leis
e  cumprindo  as  metas  nacionais.  Com  isso,  será  possível  o  fluxo  de  recursos  diretos  que
potencialize as práticas culturais e contribua com a economia local. Um passo importante é que os
setores, superintendências,  comissões de análises,  assessores jurídicos e secretarias municipais
tenham acesso a estas leis e passem a balizar as suas competências relativas aos direitos culturais,
através delas.

ATENÇÃO:
Para o caso de projetos culturais, basta um esforço de leitura e estudos dessas leis municipais para
entender a base jurídica legal, a qual faculta às instituições culturais como o VIOLA DE BOLSO, o
direito ao financiamento público para ações culturais. Ou seja, o município tem legislação própria
que rege, orienta, indica as fontes de recursos financeiros, informa os procedimentos burocráticos e
diz quem são os responsáveis na aplicação e gerenciamento das leis e dos recursos.
Basta uma lida na Lei do Fundo municipal de Cultura, tomada de exemplo, em que poderemos
verificar  os  credenciamentos  para  o acesso  aos  recursos  públicos  da  cultura,  existentes,  porém
negligenciada  e  sem  a  devida  utilização  pelos  órgãos  responsáveis,   acarretando  prejuízo  à
população local, pois em nosso entendimento, são bens públicos, que tem que se utilizados para a
promoção da cultura e dos seus cidadãos.

- Leis do Município de Eunápolis - Bahia

LEIS, DECRETOS E PORTARIAS:
- Diário Oficial de Eunápolis -

* Lei do Sistema Municipal de Cultura – Lei 992/15, de 28 de julho/15
* Decreto do Fundo Municipal de Cultura - Nº 5.596, de 20 de Novembro de 2015 –
Aprova o novo regulamento do Fundo Municipal de Cultura(FMC). O FMC, deveria
ter conta própria e gerenciamento compartilhado entre o poder público e a sociedade
civil, através de representação legal.
* Decreto que nomeia o Conselho Municipal de Política Cultural(CMPC) – Nº 5.594,
de 16 de novembro de 2015. Instrumento de controle social, a lei esclarece por si
mesma, quais as suas funções, papel de cada envolvido e prazos de sua aplicação.



* LEI municipal nº 961/14 – Lei de credenciamento dos músicos para apresentações
no município. Mecanismo legal que credencia os músicos a receberem seus cachês
via contratação direta pelo município, para apresentações em eventos culturais de
responsabilidade  da  administração  municipal(carece  de  regulamentação,  por
orientação da própria Lei, que sugere a criação de uma comissão de credenciamento
das bandas e músicos da cidade).
* Lei Nº 1.004 de set/15 - que reconhece a Capoeira como Patrimonio municipal e
cria o Dia municipal de Capoeira.
* Lei Cultura Viva Municipal, nº 1.079/16. Credencia e dá as bases legais para a instituição
de  convênios  entre  o  poder  público  municipal  e  instituições  culturais  que  atuam  em  âmbito
municipal.
*  Decreto  de  criação  do  Fórum  Municipal  de  Cultura(decreto  nº  5.895/16),
constituído  para  fortalecer  a  participação  social  cidadã  na  construção  do  Plano
Municipal de Cultura e ser a base mobilizadora dos diversos segmentos culturais,
antes, durante e depois da IV Conferência Municipal de Cultura.

OUTRAS LEIS  DA CULTURA:
Lei  Cultura Viva Nacional – 13.018/14, que credencia e dá as bases legais para a instituição de
convênios nos três âmbitos da federação.
Lei  Orgânica  da  Cultura  na  Bahia  –  Lei  12.365/11(que  criou  também  o  Sistema  Estadual  de
Cultura).

Fontes para consulta: 
* Setor de registro e informações da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Diário Oficial do
município(DOM).
* Diário Oficial da Bahia.
* Diário Oficial da União.
* Site do MINC.
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