
ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.020/2001 

Redefine a estrutura e a vinculação 
da Fundação Cultural de Imperatriz 
e dá outras providências. 

JOMAR FERNANDE S PEREIRA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE 

IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, FAÇO SABER A TODOS OS SEUS 

HABITANTES QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

CAPÍTULO! 

FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

Art. 1.º A Fundação Cultural d e Imperatriz (FC I), entidade jurídica de direito público, 

dotada de autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de Imperatriz, 

vinculada à Secretaria de Governo e Projetos Estratégicos, tem como objetivos: 

J - a formulação de políticas de defesa e desenvolvimento da cultura no Município de 

Imperatriz; 

II - a gestão de fundos criados n o âmbito das atividades desenvolvidas pela 

Fundação; 

III - a promoção de estudos sobre as manifestações culturais n o Município de 

Imperatriz; 

IV - o desenvolvimento ou co labo ração com p rogramas d e preservação da memória 

municipal, promovendo, patrocinando, assessorando e difundindo todas as formas de 

produção artística, propiciando sua expressão tanto n o campo de valor estético quanto 

n o de valor utili tário ; 

V - participação, colaboração, gestão ou patrocínio de projetos e atividades culturais 

de interesse das organizações que congregam artistas e produtores culturais no 

lv1unicípio de Imperatriz; 
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VI - a promoção da recuperação, revitalização e preservação do patrimônio cultural de 

Imperatriz em seus aspectos h istórico, arquitetônico, artístico, documental, etnográfico e 

paisagístico; 

Vl.I - a gestão de fundo s advindos de contratos, convênios, doações e acordos com 

pessoas jurídicas, físicas e in stituiçõ es públicas nos âmbitos municipal, estadual, 

nacional e internacional. 

CAPÍTULO II 

DA E STRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA 

Art. 2. º A estrutura o rganizacional básica e setorial da Fundação Cultural de 

Imperatriz, p ara cumprimento de suas fin alidades, é composta do s seguin tes ó rgãos: 

I - Ó rgão de Deliberação Superio r; 

II - Órgãos de Assessoramento; 

III - Ó rgãos de Direção . 

§ 1.0 
- A. presidência da Fundação Cultural de Imperat riz é o ó rgão de deliberação 

supenor. 

§ 2.º - A Fundação Cultural de Imp eratriz contará com os seguintes ó rgãos d e 

assessoramento: 

a) Conselho Municipal de Cultura; e 

b) Assessoria Técnica. 

§ 3.0 
- São órgãos de d ireção da Fundação Cultural de Imperatriz : 

a) Coordenação de E spaços; 

b) Coordenação de Memória; 

c) Coordenação de D ifusão Cultural; e 

d Coordenação Administr ativa. 

Art. 3.º A Fundação será adminis trada por dois ó rgãos: a Direto ria Executiva e o 

Con selho tvfunicipal de Cultura. 

§ 1.0 
- A Diretoria Executiva será constituída por cinco membros: o presidente e os 

quatro coordenadores dos órgãos de direção. 
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§ 2.0 
- O Conselh o Municipal de Cultura será presidido pelo presiden te da Fundação. 

Art. 4.º Fica adotado, para o pessoal da Fundação Cultural de Imp eratriz, o regime 

jurídico dos servido res municipais, aplicando-se, n o que couber e não contrariar esta 

Lei, o dispos to na Lei Municipal n.º 831/ 97 e suas alterações. 

Parágrafo único . Fica criado o quadro de pessoal da Fundação Cultural de 

Imperatriz, composto do conjunto de cargos de provimen to em comissão e e fetivo, na 

forma dos Anexos I e II, respectivamente. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS : 

Art . 5.º Em caso de extinção da Fun dação, o Po der Executivo poderá redestinar o 

seu pat rimôn io a programas ou ó rgãos de similar finalidade social ou simplesmen te 

revertê-lo ao do Mun icípio de Imperatriz. 

Art. 6.° Constituem recursos da Fundação: 

a) as do tações do Município a ser consignadas anualmente n o O rçamento, em nível 

suficiente ao atendimento das operações, iniciativas e manutenção da Fundação; 

b) as con tribu ições, auxílios e subvenções da União, dos E stados ou de terceiros, 

pesso as físicas ou jurídicas de direito público e privado; 

c) as contribuições de autarquias, empresas e pessoas físicas, donativos ou 

transferências de bens; 

d) as doações e legados; 

e) rendas provenientes de suas a tividades . 

Art. 7.º Para a constituição do patrimônio da Fundação Cultural de Imperatriz, fica 

autorizado o Poder Executivo a transferir-lhe o imóvel do patrimônio municipal constituído pelo 

prédio e terreno situado na Rua Luís D omingues, 650, Centro, nesta cidade de Imperatriz. 

Art. 8.º A Fundação Cultural de Imperatriz p restará contas de suas atividades e 

movimentação financeira ao E xecutivo Municipal, n a fo rma do seu Regímen to, até 31 

de janeiro do an o seguinte, a ser fiscalizadas pelo órgão competente . 
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Art. 9.º O Estatuto e o Regimen to Interno da Fundação Cultural de Imperatriz serão 

reformulados e apresen tados ao Chefe do Executivo Municipal para os fins de 

aprovação por Decreto, nos prazos respectivos de trinta e sessenta dias a con tar da 

publicação desta. 

Art. 10 Ficam revogados o caput do artigo 2.0 e seu parágrafo único, o caput do artigo 

3º e seu parágrafo único e os artigos 4° e 6° da Lei n.0 784/ 95, de 15 de dezembro de 

1995. 

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário . 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO D E IMPERATRIZ, EM 13 DE 

DEZEMBRO D E 2001, 180.º DA INDEPENDÊNCIA E 113.º DA REPÚBLICA . 
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CARGOS COMISSIONADOS 
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ESP ECIFICAÇAO SIMBOLO QUANT. SALARIO BASE REPRES. 

Presiden te Isolado 01 

Assessor con tábil DAS 2 01 

Assessor jurídico D AS 4 01 

Assessor de DAS2 01 

plan ejamento 

Coordenadores DAS 1 04 

TOTAL 08 
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200,00 700,00 

500,00 1.000,00 

200,00 700,00 
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ANEXO II - LEI ORDINÁRIA N º 1.020/2001 

CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVOS 

6 

ESPECIFICAÇÃO SIMBOLO QUANT. SALARIO BASE 

Instrutor de música SAA 

Técnico de som SAA 

Músicos SAA 

Agentes culturais SAA 

O perador de computado r SAA 

Motorista SAA 

Assisten te de administração SAA 

Recepcionista SAA 

Vigia SAA 

Zelador SAA 

TOTAL 
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04 400,00 

01 300,00 

30 300,00 

05 400,00 

01 21 6,00 

01 300,00 

04 216,00 

03 300,00 

09 200,00 

04 200,00 
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