4

Boletim Oficial
do Município de Armação dos Búzios

Ano XII - Nº 905 - Armação dos Búzios,
7 a 11 de setembro de 2018

§ 3º O relator da Comissão Temática será escolhido, dentre os membros do Conselho
que integrarem a Comissão.
§ 4º O prazo para entrega dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão
Temática às reuniões será designado no ato de sua constituição.
Seção III
Do Funcionamento
Subseção I
Das reuniões
Art. 15. O cronograma das reuniões ordinárias será estabelecido na primeira reunião
anual do CMPCAB.
Art. 16. As convocações de reuniões extraordinárias serão efetivadas pelo Presidente do
Conselho.
§ 1º Os Conselheiros poderão solicitar ao Presidente a convocação de reunião
extraordinária através de requerimento formal subscrito por, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) mais 1 (um), com antecedência de 7 (sete) dias e pauta pré-estabelecida pelos
membros do Conselho, ou mediante solicitação do Fórum Permanente de Cultura de Armação
dos Búzios.
§ 2º O Presidente fica obrigado a convocar reunião extraordinária mediante requerimento
formal subscrito por no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos membros do
Conselho.
Art. 17. Ao final de cada reunião ordinária, será definida a pauta da reunião seguinte.
§ 1º Entre uma e outra reunião os Conselheiros podem solicitar formalmente ao
Presidente a inclusão de novo item de pauta. O pedido será acolhido, com encaminhamento
de consentimento de pelo menos 1/3 (um terço) dos Conselheiros.
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1.016, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
Abre às Unidades Orçamentárias, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$
302.882,00 (Trezentos e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais).
O PREFEITO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições, com
fundamento no inciso I, do art. 7º, combinado com inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964e com o artigo 8º, da Lei Municipal nº 1390, de 05 de janeiro de 2018
(Lei Orçamentária Anual).
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento Programa 2018, no valor
de R$ 302.882,00 (Trezentos e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais) na forma a seguir:
Programa de Trabalho
02.0112.12.365.0140.1.222
02.0108 04.122.0001.2.208

Elemento de Despesa
44905100
33903900

Fonte
004
004
TOTAL

Suplementação
R$ 272.882,00
R$ 30.000,00
R$ 302.882,00

Art. 2º Os recursos, para atendimento ao artigo anterior, serão provenientes das Anulações
das dotações discriminadas abaixo, em conformidade com o inciso III do §1º do art. 43, da Lei
Federal nº 4.320/64:
Programa de Trabalho
02.0108 04.122.0001.2.208
02.0112.12.361.0017.2.244
02.0112.12.365.0017.2.037

Elemento de Despesa
44905200
33903900
33903900

Fonte
004
004
004
TOTAL

Anulação
R$ 30.000,00
R$ 150.000,00
R$ 122.882,00
R$ 302.882,00

§ 2º O Presidente enviará a pauta final da reunião ordinária aos Conselheiros com, no
mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da reunião agendada.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Armação dos Búzios, 11 de setembro de 2018.

§ 3º Na ordem do dia, antes do início da reunião, podem ser incluídas pautas urgentes
que tenham a concordância de maioria simples dos Conselheiros presentes nas Reuniões.

CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Prefeito em Exercício

Art. 18. As Reuniões instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de 50%
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos membros do Conselho e, em segunda convocação,
meia hora após e no mesmo local, com a presença de qualquer número de Conselheiros.
Seção IV
Da Vacância
Art. 19. Poderá ser destituído por deliberação do Conselho, o Conselheiro que, durante
o exercício do mandato, faltar sem justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco)
intercaladas.
Art. 20. O Conselheiro titular impedido de comparecer a uma reunião deve comunicar
ao CMPCAB com antecedência mínima de 7 (sete) dias da reunião, apresentando justificativa,
a fim de viabilizar a convocação do seu suplente.
Parágrafo único. Em casos excepcionais que impeçam o comparecimento do Conselheiro
titular, fora do prazo de informação mínima ao CMPCAB, o próprio deverá reportar-se
diretamente ao seu suplente para sua presença na reunião.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 21. O cargo de Conselheiro Municipal de Política Cultural é de natureza não
remunerada, sendo considerado de relevante interesse público.
Art. 22. Ao final de cada gestão, o CMPCAB se reunirá em Reunião Ordinária para
apresentar relatório de desempenho das atividades do período de 2 (dois) anos e a sua
contribuição ao avanço das metas estabelecidas no Plano Municipal de Cultura.
Art. 23. As situações supervenientes não previstas por este Regimento, oriundas de
leis, decretos ou de outros instrumentos de manifestado interesse público ou administrativo,
assim reconhecidas e aprovadas por maioria simples pela plenária, deverão ser incorporadas,
na forma de alteração prevista neste regimento, passando a vigorar desde a data de sua
aprovação.
Art. 24. Os casos omissos serão encaminhados na forma prescrita à Plenária deste
Conselho.
Art. 25. Este Regimento Interno aprovado em plenária entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
AUGUSTO CÉSAR FERNANDES CHEGURE
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

____________________________________________________________________________
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 215, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018
Designa servidor responsável pela Coordenadoria do Tesouro, no período que menciona.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, com efeito nesta data, o servidor ARTHUR DE OLIVEIRA TARDELLI,
matrícula nº 13.824, a responder pela Coordenadoria do Tesouro, pelo período de 10/9/2018
a 10/10/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Armação dos Búzios, 10 de setembro 2018.
CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Prefeito em Exercício
____________________________________________________________________________
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Processo: 8504/2018
RATIFICO DO ATO DE DISPENSA
Ratifico a contratação da empresa Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, para a
prestação de serviço de impressão de matéria com relação dos concluintes de 2017 do Ensino
Médio do Colégio Municipal Paulo Freire e do INEFI- Instituto Educacional de Habilitação
Profissional e Formação Integral, por inexigibilidade de licitação, no valor total de R$ 5.892,00
(cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais); na forma do art. 25, Inciso I da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores.
Armação dos Búzios ,10 de setembro 2018.

GRACIELA YANINA GENARO (SHANAH YANIESCA)
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural
____________________________________________________________________________

João Rafael Fonteneles Abreu
Subsecretário Municipal de Ciência e Tecnologia
Conforme Decreto 878 de 18 de janeiro de 2018
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DECRETO Nº 1.011, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018
DECRETO Nº 1.010, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018
Delega competência à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia para gerir e
administrar a Escola de Música Villa Lobos, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO a delegação de competência para o exercício das funções e atribuições
administrativas, prevista na Lei Orgânica Municipal; e
CONSIDERANDO que a descentralização das atividades e rotinas administrativas, mediante
delegação de competência, é medida que objetiva a consecução de elevados níveis de eficácia
e efetividade das ações governamentais, em nome do princípio constitucional da eficiência da
Administração Pública,
D E C R E T A:

Dispõe sobre instituir e aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal da Política Cultural
de Armação dos Búzios.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições e
consoante o disposto no art. 105, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a Lei n° 1.180, de 15 de dezembro de 2015, que instituiu o Conselho
Municipal da Política Cultural de Armação dos Búzios;
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído e aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal da Política
Cultural, criado por meio da Lei n° 1.180, de 15 de dezembro de 2015, na forma do Anexo
único, deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Armação dos Búzios, 5 de setembro de 2018.

Art. 1º Fica delegada à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, a competência
para gerir e administrar a Escola de Música Villa Lobos.

CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Prefeito em Exercício

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de
maio de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO ÚNICO
do Decreto nº 1.011, de 5 de setembro de 2018.

Armação dos Búzios, 5 de setembro de 2018.

REGIMENTO INTERNO

CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Prefeito em Exercício

DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

____________________________________________________________________________

CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. 1º O Conselho Municipal de Política Cultural de Armação dos Búzios
– CMPCAB, órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador,
integrante da estrutura do Órgão Gestor de Cultura Municipal, com composição paritária entre
Poder Público e sociedade civil, constitui o principal espaço de participação social, na estrutura

PREFEITO
André Granado Nogueira da Gama

VICE-PREFEITO
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do Sistema Municipal de Cultura - SMC/AB, conforme disposto no art. 1º, da Lei n° 1.180, de
15 de dezembro de 2015.
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será convocado para sua cadeira o candidato em colocação imediatamente inferior nas
eleições, no caso de vaga da sociedade civil, ou um novo nome indicado pela(o) titular do
Órgão Gestor da Cultura Municipal, no caso de vaga do poder público.

Art. 2º Este Regimento trata do funcionamento do CMPCAB, suas finalidades,
competências, atribuições, estrutura interna, regulação das relações com a comunidade
cultural e demais faculdades.

Parágrafo único. Não havendo candidato em colocação imediatamente inferior nas
eleições será convocado pelo CMPC/AB um fórum setorial para eleger um novo conselheiro.

CAPÍTULO II
Das Atribuições

Seção II
Da Estrutura e suas competências

Art. 3º São atribuições e competências do CMPCAB, cabendo a todos os seus integrantes
zelarem pelo seu cumprimento:
I - propor ações e metas decorrentes das diretrizes gerais, acompanhar e fiscalizar a
execução do Plano Municipal de Cultura – CMPCAB;
II - propor normas e diretrizes pertinentes às finalidades e aos objetivos do Sistema
Municipal de Cultura – CMPC/AB;
III - colaborar e fiscalizar na articulação das ações entre organismos públicos e privados
da área cultural;
IV - criar mecanismos de comunicação permanente com os segmentos artísticos,
cumprindo seu papel articulador e mediador entre a sociedade civil e o poder público;
V - apoiar a criação de programas, projetos e ações, assegurando os meios necessários à sua
execução, para uma oferta descentralizada, contemplando a participação social, a política de
acesso e a multiplicidade de linguagens;
VI - promover a cooperação com os demais Conselhos Municipais de Cultura, bem como os
Conselhos Estadual e Nacional de Política Cultural;
VII - promover e incentivar a realização de estudos e pesquisas na área cultural através de
instrumentos criados para esta finalidade.

Art. 8º O Conselho Municipal de Política Cultural de Armação dos Búzios tem a seguinte
estrutura:
I - Reunião Ordinária;
II - Reunião Extraordinária;
III – Mesa Diretora;
IV - Comissões Temáticas.

CAPÍTULO III
Da Composição, Estrutura e Funcionamento
Seção I – Da Composição
Art. 4º O CMPCAB é composto por 12 (doze) membros titulares e seus
respectivos suplentes, conforme estabelecido no art. 5, da Lei n° 1.180, de 15 de dezembro de
2015:
I - 6 (seis) membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pela Administração
Pública, sendo 3 (três) indicados pelo Órgão Gestor de Cultura, 2 (dois) servidores e 1 (um)
pela Comissão de Cultura da Câmara Municipal;
II - 6 (seis) membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes da sociedade
civil, assim distribuídos pelos seguintes setores:
a) Audiovisual;
b) Artesanato;
c) Arte Visuais;
d) Cultura Tradicional;
e) Música;
f) Artes Cênicas.
Art. 5º O mandato dos conselheiros eleitos e indicados, titulares e suplentes, tem
duração de 2 (dois) anos, sendo permitida por igual período a recondução de seus membros.

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

3

Parágrafo único. O formato de definição da possibilidade de reeleição será definido pela
Conferência Municipal de Cultura, respeitando a proporcionalidade entre o poder público e
sociedade civil, sendo excluídos do processo aqueles que não desejarem permanência no
cargo por mais um mandato.
Art. 6º A eleição da Mesa Diretora do CMPCAB será bienal, realizada de forma aberta,
mediante inscrição por chapa para os cargos que a compõem, apresentada em reunião
ordinária do CMPC/AB em que for designada a realização da eleição.
§ 1º Composição de cargos para Mesa Diretora do CMPCAB:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – 1º Secretário.
IV – 2º Secretário
§ 2º O primeiro ano de mandato de presidente será exercido pela sociedade civil,
subsequente pelo poder público.
§ 3º Todo mandato de presidência de poder público será exercido por um gestor de
cultura.
§ 4º As chapas serão constituídas paritariamente por membros do poder público e da
sociedade civil.
§ 5º O primeiro presidente será eleito após aprovação do regimento interno em eleição
conduzida pelo(a) titular do Órgão Gestor da Cultura Municipal, ou por membro do mesmo por
ele(a) designado(a).
§ 6º Em caso de renúncia, morte ou impedimento de algum membro da Mesa Diretora,
cabe ao titular do Órgão Gestor da Cultura Municipal a convocação imediata de reunião
extraordinária do CMPCAB, para nova eleição.
Art. 7º Em caso de renúncia, morte ou impedimento do conselheiro, titular ou suplente,

Art. 9º Compete ao Presidente:
a) coordenar e supervisionar as atividades do Conselho;
b) ter o voto de qualidade no caso de empate das votações de matérias submetidas ao
CMPCAB;
c) fazer cumprir as pautas das reuniões;
d) conduzir as reuniões do CMPCAB;
e) representar o CMPCAB.
Art. 10. Compete ao Vice-Presidente:
a) substituir o Presidente em seus afastamentos ou impedimentos de qualquer natureza,
ou mediante sua designação.
Art. 11. Compete ao 1º Secretário:
a) escrever a ata das reuniões do CMPCAB;
b) substituir o Vice-Presidente em seus afastamentos ou impedimentos de qualquer
natureza, ou mediante sua designação.
Art. 12. Compete ao 2º Secretário:
a) marcar tempo de fala nas reuniões do CMPCAB;
b) apresentar relatório anual de atividades do órgão, o qual deverá ser publicizado;
c) substituir o 1º Secretário em seus afastamentos ou impedimentos de qualquer
natureza, ou mediante sua designação.
Art. 13. As Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do CMPCAB são compostas pelos 12
(doze) conselheiros titulares, e na ausência do titular, seu respectivo suplente, cabendo a esta
instância:
a) cumprir este regimento, zelar pela presteza, transparência e seriedade dos trabalhos
do CMPCAB;
b) reunir-se, ordinariamente 1 (uma) vez ao mês; na segunda quartas-feiras de cada
mês;
c) manifestar-se e/ou votar matérias que lhe forem submetidas;
d) aprovar ou reprovar relatórios produzidos pelas Comissões Temáticas, pela Mesa
Diretora e relatórios do Fundo de Cultura;
e) designar membros para atuação em comissões temáticas;
f) eleger a Mesa Diretora, na ocasião da eleição;
g) aprovar as atas das reuniões;
h) alterar o regimento sempre que for necessário.
§ 1º As reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Política Cultural serão abertas ao
público, de acordo com calendário pré-definido.
§ 2º O Conselho Municipal de Política Cultural se reserva ao direito de convidar pessoas
que possam colaborar no desenvolvimento dos trabalhos, sem configuração de prestação de
serviço remunerado, com direito ao uso da palavra, sem direito a voto.
§ 3º As reuniões extraordinárias poderão ter a participação popular a pedido formal da
maioria simples observando a paridade entre os setores.
§ 4º Os relatórios e as atas devidamente aprovados serão disponibilizados ao público
em geral por meio eletrônico de amplo acesso e presencial pelo Conselho Municipal de Política
Cultural.
Art. 14. Compete às Comissões Temáticas promover as discussões e o aprofundamento
de temas específicos relacionados às atribuições e competências do CMPCAB, realizando
estudos, promovendo a instrução dos processos que lhes forem distribuídos e; elaborando
pareceres e relatórios na respectiva área temática, podendo para tanto, solicitar dados,
pareceres e informações ao Conselho Municipal de Política Cultural, bem como, consultar
especialistas, pesquisadores, órgãos públicos e privados e outros colaboradores para
composição do relatório.
§ 1º A criação de Comissão Temática se dará por proposição de qualquer dos membros
do Conselho, constituindo-se com a aprovação da maioria simples dos Conselheiros em
Reuniões.
§ 2º Poderão compor as Comissões Temáticas os Conselheiros Titulares e Suplentes.
Cada Comissão terá no mínimo 3 (três) ou 5 (cinco) membros.

