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Jardinópolis, 06 de marco de 2020.  

OFICIOS.E. N. ° 065/2020. 
PROJETO DE LEI N.° 020/2020 
Mensagem n. ° 020/2020.  

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estarnos eneaminhando as Vossas Excelencias, pan 
análise e aprovação - o Projeto de Lei que "AUTORIZA 0 MUMCIPIO DE JARDINOPOLIS A 
PARTICIPAR DO C0P1SORCI0 INTERMUP1ICIPAL CULTURANDO E RATIFICA A 
ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NO TERMO ADITIVO AC CONTRATO DE CRIAçAO DO 
CONSORCIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL No 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005 E DECRETO 
FEDERAL No 6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007". 

A area da cultura sofre pot dois preconceitos enormes: significado literal e 
acesso: 

- Quando entendido corno significado literal, a Cultura é erronearnente 
confundida sornente como lazer on passaternpo frivolo. Shows corn celebridades, pecas de 
teatro carissirnas, festivals exorbitantes fazem pane sirn, de certo modo. Mas nào se lirnitani 
so a isso. Muitos menos criam urn significado ünico, pois, urna açäo como grafite, dança de 
saläo para terceira idade, carnpeonatos de videogarne, bataihas de rap e ate concurso 
culinários, fazem parte também do arnpio ârnbito cultural. 

- 0 outro preconceito bern difundido é sobre o acesso. Equivocadarnente, 
durante várias geraçOes, foi implantado que quern consome teatro, müsica, dança, entre 
outros, deve sernpre ter urn poder aquisitivo alto. A barreira cornunicativa entre a Cultura e 
CidadAo ë derrubada a cada dia corn o avanço da comunicaçâo e o estreitamento globalizado 
dos produtos e serviços culturais. Hoje, urna criança da periferia pode acessar pelo celular os 
rnaiores quadros já pintados per grandes pintores ja falecidos, scm se deslocar de sua casa. On 
mesmo alguérn corn seus quarenta anos, rnorando em condominio fechado, podera usufruir da 
cultura hip-hop pelo computador, consurnindo nâo so urn produto massivo ou da indástria 
cultural. 

Assim, preocupa-se corn as politicas eulturais, cultural, esportiva, de 
educação, sadde e outros serviços sociais ern geral, pois, pot muitas vezes, nAo ha 
continuidade de urna gestäo pam outra, inviabilizando o plane] arnento em longo prazo. 
Poucos são os exemplos administrativos de continuidade onde ha. estruturas de gesao que 
permitam e acornpanhcm o desenvolvimento dessas areas dentro da diversidade e 
complexidade existentes na realidade brasileira, cada cidade corn sua identidade e rnernOria. A 
nao integração entre municipios significa urn planejamento municipal isolado. 

-continua as fls.2- 

A Smi Excelência a Senhora 
MARL! RODRIGUES VIOLANTF PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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Por esses pontos, é considerado tambérn quo os_çpnsrcjps intennj4niciais 
são a alternativa para solucionar esses argurnentos, abre-se caminho para açOes conjuntas, 
minirnizando esforços e recursos para maxirnizar os resultados. Os consOrcios intermunicipais 
são estruturas do caráter permanente, corn poder do deliberação a intervençAo, que prornovern 
e acompaitharn o desenvolvirnento das poifticas pñblicas, possibilitando o planejarnento 
integrado e orientado pela identidade cultural, abrindo espaço para a organização entre 
cidades. Aumentarn a capacidado do urn grupo de municIpios para solucionar problemas 
cornuns sera dirninuir sua autonornia. 

o ConsOrdo Interwunicipal Culturando (Protocolo do IntencOes), que 
conta corn expertise de mais de 10 anos, oferece oportunidades de apoio, fornento e 
atendirnento das dernandas cultijrais, artisticas, educacionais, turIsticas a esportivas que 
Jardinópolis e Jurucê necessitarn. 

Considerando a promulgaçao da Lei Federal n o. 11.107, de 6 de abril de 
2005, qua dispoe sobre norrnas gerais do contrataçAo do consórcios ptblicos a dá outras 
providéncias, instituindo urn ambiente normativo mais favoravel a cooporaçâo entre os entos 
federativos, o Consóreio Intermunicipal Culiw-ando toM oportimidade do superar certos 
limites institucionais, podendo ampliar a capacidado do gestâo administrativa integrando 
ainda mais os municipios em torno de urn planojamento cornurn. E tainbém quo a nova 
logislação atribui aos consorcios püblicos urna porsonalidade jurfdica qua possibilita: 

- racionalização no uso de recursos püblicos e ostreitarnento das rolaçôes 
intergovernarnentais, ja quo os arranjos institucionais formados sob a nova lei devorão ser 
priorizados na obtençào do recursos, orn especial do orçarnonto federal; 

- efetividade das politicas piiblicas executadas e meihora na qualidade dos 
serviços piiblicos e das politicas socioculturais; 

- superar a insegurança juridica dos atuais arranjos do cooporaçäo, 
combinada a ampliaçAo da capacidade contratual dos consórcios pUblicos, inclusive na 
captação de recursos. 

DEMANDAS E POSSIVEIS AçOES DO CONSORCIO. 
o Consórcio Intermunicipal Culturando apresonta abaixo algumas 

possibilidades de atuaçAo conjunta. São as seguintos: 
• Realizaçao do IieitaçOes cornpartilhadas, baratoando custos dos municipios 

consorciados, nos termos da Lei do Consôreios Püblieos e Lei 8.666193. Alérn disso, o 
ConsOrcio Páblico possui o triplo dos lirnites para as rnodalidades do licitaçOes; 

• Ampliar a atuaçào do Consorcio Culturando pan outras ároas de politicas püblicas, 
como educaçAo, saüde, agricultura, seguranca püblica, esportes, e outras; 

• Buscar novos convênios corn a Uniào e Qoverno Estadual. Do acordo corn a Lei 
11.107/2005 e Decreto 6.017/2007, o Governo Federal deverá priorizar convênios corn 
Consórcios Pdblicos; 

-continua S fIg. 03 
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• Elaboraçäo de projetos locais e regionais através das leis de incentivo a cultura e 
esporte; 

• Elaborar projetos para construçäo de novos equipamentos cuiturais a esportivos; 
• Criaçào de urn Fundo Intermunicipal de Cultura e buscar rneios de financiamento da 

produçAo a circulaço de cultura em nossos municipios; 
• IinplernentaçAo dos Sistemas Municipais de Cultura nos municIpios consorciados; 
• Realizar parcerias corn entidades, instituiçOes e ernpresas, para a captaçäo de recursos 

via leis de incentivo a patrocinios diretos; 
• Intercârnbio de circulaçào cultural entre os rnunicipios do Consórcio; 
• Investirnento direto do Consórcio nos munielpios, caso os rateios estejam ern dia; 
• Buscar novos muthcipios para integrar o Consórcio, o que poderia ampliar as açôes 

conjuntas e dirninuir o rateio para os municipios atuais; 
• Assessoria do Consorcio para elaboraçào de Pianos Municipais de Cultura; 
• Oferecer novas eapacitacóes, encontros, foruns e Conferencias Intermunicipais; 
• Buscar novas ferramentas de gestão para enfrentar a crise econ&nica nos rnunieIpios 

consorciados; 
• Realizar diagnôsticos sociocuiturais nos municipios consorciados. 

Per fim, o municIpio ira contribuir anualmente para o Consorcio corn 
1,50 (urn real e cinquenta centavos) per habitante, a, considerando a estimativa da popuiaçAo 
de Jardinopolis palo IBGE (44.000 habitantes, aproxirnadarnente), dividido em doze parcelas 
rnensais, isto é, U 5.500,00 (cinco mil a quinhentos reais) mensais. 

Portanto, diante do exposto, submeternos o presente Projeto de Lei para 
apreciaçào dos Nobres Vereadores dessa Casa de Leis, dentro dos termos regirnentais, corn a 
sua consequente aprovacào. 

Em oportuno renovarnos a Vossa Excelência e dernais nobres Vereadores, os 
nossos mais sinceros protestos de estirna, consideraçäo e apreco. 

PAULOOS BRIGLL 
PIcfcito Municipal 
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PROJETO 	DE 	LET N..° 02012020 
=De 06 de Marco de 2020= 

"AUTORIZA 0 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS A 
PARTICIPAR DO CONSÔRCIO INTERMUNICIPAL 
CULTURANDO E RATIFICA A ASSINATURA DO 
PREFEITO MUNICIPAL NO TERWIO ADITIVO AO 
CONTRATO DE cRIAçAO DO CONSORCIO, NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL No 11.107, DE 6 DE 
ABRIL DE 2005 E DECRETO FEDERAL No 6.017, DE 
17 DE JANEIRO DE  

o SENHOR PAULO JOSE BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES GlUE 
LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
FAZ SABER, quo a Câmara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou 0 

projeto de Lei fl. 0  02012020, de autoria do Executivo e ele sancioria e promulga a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica autorizado a Prefeita Municipal a assinar o Termo Aditivo ao Contrato do 
Criaçao do Consórcio Intermunicipal Culturando (Protocolo de lntençOes), 
quo foi criado nos termos da Lei Federal n °  11.107, de  do abril do 2005 e 
do Decreto Federal n° 6.017. 

Art. 2° 0 Consórcio Intermunicipal Culturando é constituido sob a forma de 
associaçäo püblica do direito póblico interno, do natureza autárquica e 
integrante da administraçao püblica indireta do conjunto dos municipios 
consorciados. 

Art. 30  Rca a municipio autorizado a proceder as alteraçoes necessárias das peças 
orçamentárias, a fim de suportar a participaçäo no Consórcio 
Intermunicipal Culturando. 

Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçâo. 

Prefeitura Municipal do Jardinópofls/SP, 06 do marco do 2020. 

PAULO J%1GLIADORI 
Prefeito Municipal 


