
DECRETO nº 1937, de 10 de outubro de 2012
Aprova o Estatuto da Fundação Cultural do Município de 
Contagem - FUNDAC

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe 
confere o art. 2º da Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012, que dispõe sobre a criação da Fundação 
Cultural do Município de Contagem – FUNDAC,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Estatuto da Fundação Cultural do Município de Contagem – FUNDAC, que constitui o  
Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de outubro de 2012.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

CLEUDIRCE CORNÉLIO CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração

EUGÊNIA BOSSI FRAGA
Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral



DECRETO nº 1937, de 10 de outubro de 2012

ANEXO I

ESTATUTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - FUNDAC

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Fundação Cultural do Município de Contagem – FUNDAC, dotada de personalidade jurídica de direito  
público, com sede e foro no Município de Contagem, vinculada ao Gabinete do Prefeito, com prazo de duração  
indeterminado, rege-se por esse Estatuto e pela legislação aplicável.

Art.  2º A  Fundação  Cultural  do  Município  de  Contagem integra  a  administração  pública  indireta  do  Poder 
Executivo  Municipal,  com autonomia  orçamentária,  financeira,  patrimonial  e  auto-organizacional,  dentro  dos 
limites previstos na Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012.

Parágrafo único. Para os efeitos de aplicação deste Estatuto, as expressões "Fundação Cultural do Município de 
Contagem", "Fundação" e “FUNDAC" se equivalem.

Art. 3º A Fundação Cultural do Município Contagem tem por finalidade planejar e executar a política cultural do 
Município com atividades que visem o desenvolvimento cultural. 

Art. 4º Compete à Fundação Cultural do Município de Contagem:

I – planejar, coordenar e dirigir a execução de programas, projetos e atividades de ação cultural e de proteção do  
patrimônio cultural do Município;

II – planejar e coordenar as atividades de casas de espetáculos, museus, bibliotecas, cinemas, teatros, arquivos,  
centros culturais e outras atividades culturais promovidas ou patrocinadas pelo Município;

III – promover, juntamente com as Administrações Regionais, a descentralização e a democratização da cultura no  
Município;

IV – promover e apoiar iniciativas comunitárias da área cultural;

V – articular-se com entidades públicas ou privadas visando a aprimorar seus recursos técnicos e operacionais;

VI – gerir o Fundo Municipal de Cultura, criado pela Lei nº 4.405, de 26 de outubro de 2010, e outros afetos à 
matéria;

VII – reunir, recolher, recuperar, organizar e manter sob sua guarda documentos públicos e privados de interesse 
público, de maneira que possam ser utilizados com fins administrativos, legais, culturais e sociais;

VIII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 5º A autonomia administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Fundação Cultural do Município de 
Contagem,  bem  como  as  prerrogativas  e  os  direitos  inerentes  à  sua  personalidade  jurídica  de  ente  público  
descentralizado serão exercidas, especialmente, pela capacidade de:

I - gestão administrativa:

a) organizar o quadro de pessoal com qualificação profissional adequada ao pleno desempenho das atribuições da  
Fundação, de acordo com seus recursos orçamentários, de forma a garantir a qualidade de seus serviços e ações;

b) normatizar a gestão de recursos humanos, definindo critérios e condições de admissão e contratação permanente  
ou não de pessoal, observada a legislação vigente;

c) instituir políticas permanentes de formação e desenvolvimento de seu quadro de pessoal;



d) zelar pelo cumprimento das normas disciplinares e, se for necessário, encaminhar à Corregedoria Municipal os 
casos a serem apurados;

e) estabelecer a política de organização interna de serviços e sua modernização;

f) realizar os procedimentos referentes a compras, licitação e contratos administrativos;

g) estabelecer sua própria política de aquisição, utilização e manutenção de materiais, serviços e equipamentos.

II - gestão orçamentária, financeira e patrimonial:

a) elaborar a proposta orçamentária, discriminando receitas e despesas com base na estimativa da produção de  
serviços de seu Plano Anual de Trabalho;

b) administrar os recursos financeiros, os bens móveis e imóveis que estejam sob sua responsabilidade por força de 
lei, convênio, consórcio, delegação ou qualquer outro instrumento congênere;

c) controlar a execução orçamentária e a aplicação das dotações e recursos financeiros, bem como estabelecer  
normas  internas  de  execução e  controle  do  orçamento  e  remanejamento  de  verbas,  sem prejuízo  dos  demais  
controles e/ou tutelas administrativas exercidos pela administração direta do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO II
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS PRÓPRIAS

Art. 6º O patrimônio da Fundação Cultural do Município de Contagem será constituído por:

I – bens que adquirir;

II – legados e doações que receber;

III – seguintes equipamentos públicos de cultura: Casa de Cultura Nair Mendes Moreira, Centro Cultural Prefeito  
Francisco Firmo de Matos Filho (Casa Amarela, Casa Azul e Casa Rosa), Centro Cultural Regional Petrolândia, 
Biblioteca Dr. Edson Diniz, Espaço Popular de Contagem, Casa dos Cacos de Louça e Cine Teatro Municipal Tony 
Vieira.

§1° Os bens e direitos da Fundação serão utilizados e aplicados exclusivamente na consecução de seus objetivos e  
finalidades.

§2° A alienação de bens da Fundação dependerá de prévia aprovação de seu Conselho Curador, avaliação, licitação 
e, no caso de bens imóveis, também de autorização legislativa.

§3° Em caso de extinção, os bens e direitos da Fundação serão incorporados ao patrimônio do Município.

Art. 7º Constituem receitas da Fundação Cultural do Município de Contagem:

I – dotação orçamentária consignada anualmente no orçamento do Município;

II – renda resultante da remuneração de serviços prestados;

III - renda patrimonial, inclusive a proveniente de cessão, concessão e permissão de uso de bens imóveis;

IV – subvenção ou auxílio de órgão e entidade pública ou privada, de caráter nacional, estrangeiro ou internacional;

V - recurso proveniente de incentivo fiscal;

VI - contribuições e donativos em geral;

VII - empréstimos;

VIII – renda proveniente de aplicação financeira;

IX – outras rendas.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 8º A Fundação Cultural do Município de Contagem tem a seguinte estrutura e composição:

§1º Administração Superior:



I – Conselho Curador;

II – Conselho Fiscal;

III – Presidência; 

a) Secretário Executivo;

b) Assessoria;

c) Assessoria de Comunicação;

d) Assessoria Jurídica.

§2º Administração Operacional:

I – Coordenadoria Administrativo-Financeira e Planejamento;

a) Diretoria Administrativo-Financeira;

1. Gerência Administrativa;

2. Gerência Financeira;

II – Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural;

a) Diretoria de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Cultural;

1. Gerência da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira (Museu Histórico de Contagem);

2. Gerência da Biblioteca Municipal Dr. Edson Diniz (Casa Rosa);

III Coordenadoria de Políticas Culturais;

a) Diretoria de Ação Cultural;

1. Gerência da Galeria de Artes Visuais (Casa Amarela e Casa dos Cacos de Louça);

2. Gerência de Artes Cênicas (Cine Teatro Municipal Tony Vieira, do Espaço Popular e Teatro da Casa Azul (Casa  
Azul);

3. Gerência de Música;

4. Gerência de Formação Cultural.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Art. 9º Integram a Administração Superior o Conselho Curador, o Conselho Fiscal e a Presidência.

Seção I

Do Conselho Curador

Art.  10 O  Conselho  Curador,  unidade  colegiada  de  direção  superior  da  Fundação  Cultural  do  Município  de 
Contagem é composto de 05 (cinco) membros e respectivos suplentes indicados e designados pelo Prefeito, de  
notório saber dentre as áreas relacionadas à cultura ou destacada atuação em atividades afins com as finalidades da  
Fundação. 

§1º É de livre escolha do Prefeito o Presidente do Conselho Curador e seu substituto em casos de impedimentos.

§2º O Presidente  do Conselho Curador  será  substituído em suas  faltas  pelo Secretário Geral  do Conselho ou 
Conselheiro por ele designado.

§3º O Secretário Geral do Conselho será indicado pelo Presidente do Conselho Curador.

Art. 11 O exercício de mandato de membro do Conselho Curador é gratuito e sua função considerada de caráter  
relevante para o Município.



Art. 12 O mandato dos membros do Conselho Curador será de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução.

Art. 13 Compete ao Conselho Curador da Fundação Cultural do Município de Contagem:

I - zelar pela Fundação, seu patrimônio e cumprimento dos seus objetivos;

II - aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho da Fundação, inclusive as propostas orçamentárias, propostos  
pelo Presidente;

III - aprovar o relatório anual das atividades, a prestação de contas e o balanço geral;

IV  -  aprovar  as  propostas  de  alienação  ou  oneração  de  bens  patrimoniais,  bem como  doação  com encargo, 
observada a legislação vigente;

V - deliberar sobre a contratação de empréstimos e financiamentos;

VI - opinar sobre alterações do plano de cargos e remuneração do pessoal;

VII - encaminhar  Representação ao Prefeito sobre irregularidades constatadas no funcionamento da Fundação,  
podendo indicar as medidas corretivas necessárias;

VIII - propor, em conjunto com o Presidente, alterações deste Estatuto e submetê-las à aprovação do Prefeito;

IX - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno.

Art. 14 O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente, a cada 03 (três) meses e, extraordinariamente, para tratar  
de matéria constante de convocação feita pelo seu Presidente, por iniciativa própria, por solicitação de 1/3 (um 
terço) dos membros ou do Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem.

§1º As reuniões do Conselho realizar-se-ão com presença da maioria absoluta dos membros, sendo consideradas 
aprovadas  as  matérias  que  obtiverem maioria  dos  votos,  cabendo ao  Presidente,  além do  voto  pessoal,  o  de  
desempate.

§2º O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem terá direito a voz e assento nas reuniões do 
Conselho Curador. 

Seção II
Do Conselho Fiscal

Art. 15 O Conselho Fiscal, unidade colegiada de fiscalização e controle, será composto por 03 (três) membros 
efetivos e respectivos suplentes, de livre escolha do Prefeito, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única 
recondução.

§1º O Conselho Fiscal será presidido por um de seus membros, eleito por seus pares.

§2º O exercício de mandato de membro do Conselho Fiscal é gratuito e sua função considerada de caráter relevante 
para o Município.

Art. 16 Compete ao Conselho Fiscal:

I - apreciar os balancetes, relatórios e respectivos demonstrativos em seus aspectos contábeis e financeiros;

II - enviar pareceres fundamentados e as atas de suas reuniões, assinadas pelos 03 (três) membros, ao Conselho  
Curador;

III - emitir parecer sobre as contas e os aspectos patrimoniais e econômico-financeiros do relatório anual;

IV - apresentar parecer sob aspectos contábeis e questões econômico-financeiras da Fundação, quando solicitado  
pelo Conselho Curador ou pelo Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem;

V - comunicar ao Conselho Curador qualquer irregularidade que verificar nas contas e na gestão financeira da 
Fundação Cultural do Município de Contagem, sugerindo as medidas necessárias à correção;

VI - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno. 



Art. 17 O Conselho Fiscal reunir-se-á com a totalidade de seus membros, ordinariamente, 04 (quatro) vezes ao ano,  
para exame das contas da Fundação e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente, pelo Presidente 
da Fundação Cultural do Município de Contagem ou pelo Presidente do Conselho Curador.

Parágrafo único. Para o cabal e fiel cumprimento de suas competências, o Conselho Fiscal poderá requisitar e  
examinar, em qualquer tempo, a escrituração e os documentos relacionados com a administração orçamentária,  
financeira e patrimonial da Fundação Cultural do Município de Contagem, bem como realizar as diligências que 
julgar necessárias.

Seção III

Da Presidência

Art. 18 O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem será nomeado pelo Prefeito, a partir de lista  
tríplice elaborada pelo Conselho Curador. 

Art. 19 Compete ao Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem:

I - representar a Fundação, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele;

II  -  administrar  a  Fundação,  praticando  os  atos  necessários  à  supervisão  dos  serviços,  recursos  humanos  e  
administração patrimonial;

III - cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias, as deliberações do Conselho Curador e a legislação pertinente à  
Fundação;

IV - propor, em conjunto com o Conselho Curador, alterações deste Estatuto e submetê-las à aprovação do Prefeito;

V - propor alterações no plano de cargos e salários do pessoal da Fundação;

VI  –  assinar,  juntamente  com o  Coordenador  Administrativo-Financeiro  e  Planejamento,  a  movimentação  de 
recursos financeiros da Fundação;

VII - assinar contratos, convênios, acordos e outros ajustes em nome da Fundação;

VIII - apresentar ao Conselho Curador:

a) plano de trabalho e respectiva proposta orçamentária para o exercício seguinte;

b) relatório de atividades, prestação de contas e balanço geral, relativos ao exercício anterior;

IX – presidir o Conselho Municipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural de Contagem – COMPAC; 

X - praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades da Fundação.

Art.  20 No caso de vacância  do cargo,  a  Presidência  da Fundação Cultural  do Município de Contagem será 
exercida,  interinamente,  pelo  Presidente  do  Conselho  Curador,  que  fará,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis,  a 
convocação daquele  colegiado para  promover  novas  indicações  em lista  tríplice,  nos  termos  do  art.  18  deste  
Estatuto.

Art. 21 Integram a Presidência o Secretário Executivo, a Assessoria, a Assessoria de Comunicação e a Assessoria 
Jurídica. 

Art. 22 Compete ao Secretário Executivo:

I - planejar, organizar, coordenar e controlar a agenda da Presidência;

II  -  gerenciar  informações  auxiliando  na  execução  das  tarefas  administrativas  e  em reuniões,  coordenando  e 
controlando equipes e atividades;

III - coletar informações para consecução de objetivo e metas da Fundação;



IV - elaborar textos profissionais especializados e outros documentos oficiais;

V - transcrever ditados, discursos, conferências, palestras, atas, explanações, etc;

VI - aplicar as técnicas Secretariais (arquivos, follow-up, agenda, reuniões, viagens, cerimoniais etc.);

VII - orientar na avaliação e na seleção da correspondência para fins de encaminhamento ao Superior;

VIII - conhecer e aplicar a legislação pertinente a sua área de atuação e dos protocolos da Fundação;

IX - executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;

X - executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Art. 23 Compete à Assessoria:

I - prestar assessoramento direto ao presidente;

II - auxiliar na implementação das ações, projetos e programas da Fundação;

III – orientar e supervisionar a implementação das ações, projetos e programas da Fundação;

IV – acompanhar a elaboração e a execução dos planos anuais e plurianuais de trabalho da Fundação;

V – coordenar e desenvolver estratégias de incentivo e fomento a projetos culturais;

VI – coordenar a elaboração de editais públicos para acesso aos  recursos dos fundos afetos à Fundação em parceria 
com as coordenadorias e diretorias da FUNDAC.

VII – orientar e supervisionar o desenvolvimento do Sistema Municipal de Cultura. 

Art. 24 Compete à Assessoria de Comunicação:

I - planejar, coordenar e supervisionar programas e projetos relacionados com a comunicação interna e externa das  
ações da Fundação;

II - acompanhar, selecionar e analisar assuntos de interesse da Fundação, publicados nos diversos jornais e revistas; 

III - planejar e coordenar entrevistas coletivas e atendimentos a solicitações dos diversos órgãos de imprensa; 

IV - propor e supervisionar as ações de publicidade e propaganda e os eventos e promoções para divulgação das 
atividades institucionais;

V - gerenciar e manter atualizados os sítios eletrônicos e as bases de informações institucionais necessárias ao  
desempenho das atividades de comunicação da Fundação; 

VI - coordenar e desenvolver as atividades de cobertura e distribuição de material jornalístico e publicitário da  
Fundação;

VII - coordenar e desenvolver as atividades de comunicação dirigida e de divulgação da Fundação;

VIII - participar da formulação, planejamento e aprovação de todas as campanhas institucionais, de divulgação e 
publicitárias da Fundação;

IX- coordenar as atividades de disponibilização de informações atualizadas sobre eventos e ações da Fundação no  
Portal da Prefeitura de Contagem;

X – desenvolver e executar ações de publicidade e propaganda.

Art. 25 Compete à Assessoria Jurídica:

I - prestar assessoria direta à Presidência e unidades da Fundação;

II - emitir pareceres em processos administrativos ou sobre assuntos de sua competência;

III - manter atualizada a legislação e a jurisprudência de interesse da Fundação;

IV - redigir ou rever atos normativos, editais, termos de contrato, convênios ou quaisquer outros documentos a  
serem firmados pela Fundação;

V - manter arquivadas, em pasta própria, cópias dos pareceres ou quaisquer trabalhos realizados;



VI –  prestar  assessoria  jurídica  ao  Conselho  Municipal  de  Cultura  e  do  Patrimônio  Ambiental  e  Cultural  de 
Contagem – COMPAC, à Comissão Especial de Incentivo à Cultura – CMIC e à Comissão de Avaliação e Seleção 
– CAS; 

VII - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Presidente da Fundação.

CAPÍTULO V

DA ADMINISTRAÇÃO OPERACIONAL

Seção I

Da Coordenadoria Administrativo-Financeira e Planejamento

Art. 26 Compete à Coordenadoria Administrativo-Financeira e Planejamento:

I - coordenar, supervisionar, orientar e operacionalizar as atividades relativas à gestão administrativa e financeira  
da Fundação;

II - participar da elaboração da proposta orçamentária da Fundação;

III  -  zelar  pela  correta  execução  do  orçamento  anual,  pelo  cumprimento  da  legislação  e  da  regulamentação  
aplicáveis aos processos administrativos e financeiros da Fundação;

IV - coordenar, programar, monitorar e avaliar as atividades financeiras, contábeis e de execução orçamentária de 
programas, projetos e convênios nas diversas áreas da Fundação;

V  -  controlar  e  avaliar  as  atividades  relativas  ao  processo  de  realização  da  despesa  pública  e  de  execução 
administrativa e financeira da Fundação, do Fundo Municipal de Cultura - FMC, do Fundo Municipal de Proteção 
ao Patrimônio Cultural – FUMPAC e do Fundo de Projetos Culturais – FPC; 

VI - administrar, coordenar e controlar as atividades de compra e contratação de serviços, observando os princípios  
da licitação pública;

VII  -  coordenar  o  processo  de  liberação  de  recursos  financeiros  da  Fundação,  adequando  a  programação  à  
disponibilidade orçamentária e financeira;

VIII  -  exercer  a  fiscalização e  o controle  dos  atos  administrativos  e  financeiros  praticados pelas  unidades  da 
Fundação;

IX  -  orientar  a  elaboração  da  prestação  de  contas  anual  e  demais  relatórios  de  atividades  inerentes  à  área  
administrativa e financeira;

X – coordenar e orientar a elaboração do balanço anual da Fundação;

XI - manter atualizada a escrituração do movimento econômico-financeiro da Fundação;

XII - coordenar e orientar a elaboração de relatórios e demonstrativos para suporte e análise do Conselho Fiscal.

Subseção I

Da Diretoria Administrativo-Financeira

Art. 27 Compete à Diretoria Administrativo-Financeira:
I  -  coordenar,  supervisionar  e  controlar  as  atividades  relacionadas  com  a  administração,  integração,  
desenvolvimento, capacitação, formação, aperfeiçoamento e valorização dos servidores;
II - coordenar as atividades de registro e pagamento de pessoal;
III - coordenar atividades de serviços gerais;
IV - coordenar atividades de licitação e contratos de obras e serviços, bem como de aquisição de equipamentos,  
materiais de consumo e permanente;
V  -  planejar  e  coordenar  as  atividades  de  organização,  informação,  informatização,  modernização  e  
desenvolvimento institucional;



VI - coordenar, orientar e acompanhar as atividades de administração contábil, orçamentária e financeira;
VII - coordenar as atividades de administração, treinamento e desenvolvimento de pessoal;
VIII - dirigir, coordenar e controlar a execução das compras e licitações de obras, bens e serviços em suas várias  
modalidades;
IX - exercer outras atividades correlatas.

Art. 28 Integram a Diretoria Administrativo-Financeira a Gerência Administrativa e a Gerência Financeira.

Art. 29 Compete à Gerência Administrativa:

I  –  realizar  e  gerenciar  as  atividades  administrativas  de  pessoal,  recursos  materiais,  licitações,  contratações,  
patrimônio, protocolo e serviços da Fundação;

II – realizar e monitorar as atividades de controle e formalização dos instrumentos jurídicos, contratos, convênios e  
ajustes, firmados pela Fundação;
IV - solicitar, analisar e providenciar a documentação necessária para a celebração de contratos, convênios e outros  
instrumentos congêneres;
V - elaborar os atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, bem como a prestação de contas a respeito dos  
mesmos;
VI – implantar e gerenciar o patrimônio da Fundação;
VII - exercer outras atividades correlatas que lhe forem delegadas.

Art. 30 Compete à Gerência Financeira:

I - fiscalizar e acompanhar a aplicação de recursos financeiros relativos aos contratos e convênios firmados pela  
Fundação;

II – realizar a liberação de recursos e o processamento dos gastos até sua liquidação e pagamento, conforme normas  
específicas;

III – controlar e realizar a execução físico-financeira dos planos, programas, projetos e atividades previstas no  
Orçamento anual da Fundação;

IV – executar as atividades de empenho das despesas da Fundação, do Fundo Municipal de Cultura - FMC, do 
Fundo Municipal  de  Proteção  ao  Patrimônio  Cultural  –  FUMPAC e  do  Fundo de  Projetos  Culturais  –  FPC, 
segundo normas e orientação emanadas do Município;

V – solicitar à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral as provisões de créditos, após definições 
de prioridades de trabalhos a serem executados pela Fundação. 

Seção II

Da Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural

Art. 31 Compete à Coordenadoria de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural:

I - propor diretrizes e implementar a política de proteção do patrimônio cultural, constituído pelo conjunto dos bens 
materiais e imateriais do Município;

II - coordenar e elaborar planos e projetos relativos à política de proteção do patrimônio cultural do Município, em 
colaboração com os demais órgãos da Administração Pública Municipal;

III - propor formas de compatibilização de planos e projetos setoriais de proteção aos bens imóveis e áreas que  
compõem  o  patrimônio  cultural  do  Município  com  os  demais  planos  e  projetos  em  desenvolvimento  na 
Administração Pública Municipal;

IV -  atuar como unidade de integração e intercâmbio com outras instituições públicas e privadas,  nacionais e  
internacionais, envolvidas com políticas de proteção do patrimônio cultural;



V - implementar, em colaboração com outros órgãos da Administração Pública Municipal, programas, planos e 
projetos de educação para o patrimônio cultural;

VI - promover a integração das ações de memória e patrimônio cultural desenvolvidas no âmbito da Fundação;

VII  –  elaborar  normas,  padrões  e  procedimentos  relacionados  ao  suporte  técnico-administrativo  ao  Conselho 
Municipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural de Contagem – COMPAC;

VIII - promover a gestão integrada com o órgão de proteção do patrimônio cultural, nas esferas federal e estadual,  
em relação aos bens culturais do Município de Contagem;

IX- formular e implementar, em conjunto com as demais Coordenadorias, estratégias e mecanismos de integração e 
fortalecimento institucional da Fundação.

X - executar, acompanhar e avaliar projetos e atividades voltados para o estímulo à leitura;

XI - promover projetos de bibliotecas públicas, comunitárias e itinerantes;

XII - propiciar ao público infantil e juvenil oportunidades de formação e desenvolvimento de hábito e gosto pela  
leitura, bem como incentivar sua criatividade através de atividades artísticas e culturais;

Subseção I

Da Diretoria de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Cultural

Art. 32 Compete à Diretoria de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Cultural:

I – coordenar, acompanhar e avaliar os projetos de pesquisa de memória e patrimônio material e imaterial do  
Município;

II – coordenar a elaboração de projetos de restauração, conservação e utilização dos bens tombados do Município;

III  –  coordenar  a  elaboração  dos  relatórios  de  proteção  patrimonial  no  Município  encaminhados  ao  Instituto  
Estadual  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de  Minas  Gerais  –  IEPHA  com vistas  ao  repasse  do  ICMS – 
Patrimônio Cultural.

IV –  prestar  suporte  técnico-administrativo  ao  Conselho  Municipal  de  Cultura  e  do  Patrimônio  Ambiental  e 
Cultural de Contagem – COMPAC;

V - identificar, inventariar, registrar, proteger e promover o patrimônio cultural do Município;

VI - manter a guarda e gerenciar o acesso e a atualização da documentação,  dos arquivos e bancos de dados  
relativos aos bens de que se compõe o patrimônio cultural do Município;

VII - analisar e monitorar os projetos de intervenção nos bens culturais do Município;

VIII – elaborar e desenvolver projetos de Educação Patrimonial,  envolvendo escolas, comunidades, produtores 
culturais, imprensa e equipamentos culturais do município.

Art. 33 Integram a Diretoria de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Cultural a Gerência da Casa da Cultura Nair 
Mendes Moreira (Museu Histórico de Contagem) e a Gerência da Biblioteca Municipal Dr. Edson Diniz (Casa 
Rosa).

Art. 34 Compete à Gerência da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira (Museu Histórico de Contagem):

I – elaborar e implementar o Plano Museológico do Museu;

II – organizar e conservar o acervo do museu;

III - desenvolver ações educativas;

IV- promover pesquisa permanente sobre a história de Contagem;

V- implementar política de aquisição de acervo;

VI  -  promover  o  diálogo  com  a  comunidade  e  escolas  da  Rede  Municipal,  Estadual  e  Privada  de  
Ensino;



VII - organizar exposições a partir do acervo do museu; 

VIII - divulgar as ações do Museu, através de publicações, internet e outros meios;

IX - promover a manutenção e a conservação da edificação que abriga o Museu;

X- elaborar projetos para desenvolvimento do Museu;

XI - exercer outras atividades correlatas.

Art. 35 Compete à Gerência da Biblioteca Municipal Dr. Edson Diniz (Casa Rosa):  
I - garantir a conservação do acervo bibliográfico;
II  -  estabelecer  normas  de  funcionamento  zelando  pela  preservação  e  difusão  do  Acervo  bibliográfico  e  
audiovisual;
III  -  manter  intercâmbio  com  instituições  congêneres,  objetivando  o  aprimoramento  técnico-cultural  e  a 
dinamização de suas atividades;
IV - promover a extensão de atividades e serviços da biblioteca à comunidade, especialmente às áreas de exclusão  
social e aos usuários especiais, proporcionando-lhes acesso a informação, leitura e a atividades culturais;
V  -  coordenar  ações  integradas  com  unidades  escolares,  entidades  culturais,  grupos  e  representantes  da 
comunidade;
VI - executar projetos de ampliação de acervo literário e científico;
VII - organizar acervo para videoteca e hemeroteca;

VIII - exercer outras atividades correlatas.

Seção III

Da Coordenadoria de Políticas Culturais

Art. 36 Compete à Coordenadoria de Políticas Culturais:

I - planejar, coordenar e desenvolver, em conjunto com as demais unidades da Fundação, programas e projetos  
destinados a promover o acesso da população aos bens e serviços culturais,  por meio de ações permanentes e  
descentralizadas, nas diversas áreas artísticas e culturais;

II - propor, em ação conjunta com as unidades da Fundação, iniciativas de incentivo, proteção e valorização da  
diversidade artística e cultural do Município; 

III - promover, de forma integrada, a articulação e o debate público para o desenvolvimento e o fomento das  
atividades culturais no âmbito do Município;

IV - desenvolver e apoiar programas e projetos que visem à revitalização e utilização de espaços públicos, em  
especial das unidades vinculadas à Fundação, objetivando a potencialização de ações culturais no Município;

V  -  planejar,  coordenar  e  desenvolver,  em  conjunto  com  as  demais  unidades  da  Fundação,  a  articulação 
intersetorial necessária à formulação e à implementação dos programas e projetos culturais; 

VI - promover e coordenar a articulação da Fundação com órgãos e entidades do Estado e da União, bem como 
com organismos nacionais e internacionais, para a realização de projetos culturais de interesse do Município;

VII - promover o intercâmbio com experiências nacionais e internacionais que possuem como objeto a inovação  
dos conceitos e das práticas no campo da cultura;

VIII - estimular, em ação conjunta com as unidades da Fundação, a implantação e a organização de iniciativas de  
cooperação da sociedade civil na discussão, formulação e execução da política cultural do Município;

IX  -  promover  o  acompanhamento  e  o  suporte  ao  funcionamento  de  colegiados  e  fóruns  participativos  de 
monitoramento e avaliação da política cultural do Município.

X – promover ações e atividades de caráter formativo abertas a população, estudantes e comunidade.

XI – coordenar projetos voltados para à formação de artistas, gestores, produtores e educadores culturais;

XII – incentivar, apoiar e divulgar as manifestações das culturas populares regionais;

XIII – formular editais públicos que democratizem os recursos financeiros de fomento à cultura.



Subseção I

Da Diretoria de Ação Cultural

Art. 37 Compete à Diretoria de Ação Cultural:

I - estimular a criação e a produção cultural do Município, por meio da promoção e do fomento a projetos e eventos 
locais; 

II - promover e coordenar projetos de circulação, exibição e difusão cultural, nas diversas linguagens artísticas,  
considerando suas especificidades e linhas de atuação;

III  -  planejar  e  desenvolver,  em articulação  com as  demais  unidades  da  Fundação,  programas  integrados  de  
formação, capacitação e qualificação artística e cultural;

IV -  acompanhar  as  atividades  afetas  à  implantação  e  ao  funcionamento  de ações  permanentes  de  formação,  
capacitação e qualificação artística e cultural;

V- desenvolver e apoiar projetos de difusão e intercâmbio cultural, fortalecendo a inserção da cidade no âmbito  
regional, nacional e internacional;

VI  -  desenvolver  e  apoiar  projetos  que  promovam  a  troca  de  experiências  entre  artistas,  agentes,  grupos  e  
produtores culturais e o intercâmbio da produção artística e cultural no Município;

VII - propor e implementar iniciativas de financiamento e buscar parcerias para a execução de ações e atividades  
culturais no âmbito do Município.

VIII – democratizar o acesso da população aos bens culturais;

IX – coordenar o uso e a ocupação do Cine Teatro Tony Vieira, do Espaço Popular e do Teatro da Casa Azul;

X – formular edital de ocupação dos espaços do Cine Teatro Tony Vieira, do Espaço Popular e do Teatro da Casa 
Azul.

Art. 38 Integram a Diretoria de Ação Cultural a Gerência da Galeria de Artes Visuais (Casa Amarela e Casa dos  
Cacos de Louça), a Gerência de Artes Cênicas (Cine Teatro Municipal Tony Vieira, Espaço Popular e Teatro da  
Casa Azul (Casa Azul)), a Gerência de Música  e a Gerência de Formação Cultural.

Art. 39 Compete à Gerência da Galeria de Artes Visuais (Casa Amarela e Casa dos Cacos de Louça):  

I - elaborar e coordenar projetos voltados às Artes Visuais e exposições institucionais;

II - estabelecer diálogo constante com artistas e produtores culturais;

III- formular edital de ocupação das galerias afetas à Fundação;

IV- coordenar ações de preservação, ocupação e divulgação da Casa dos Cacos de Louça;

V - promover a manutenção e a conservação da Casa Amarela e Casa dos Cacos de Louça e outros equipamentos  
afetos à Fundação;

VI – desenvolver ações e atividades de formação nas artes visuais;

VII – organizar e executar projetos que estimulem a produção e as linguagens das artes visuais; 

VIII – planejar e executar programas e projetos permanentes de formação na área das artes visuais articulados à  
política de formação cultural da Fundação;  

IX - exercer outras atividades correlatas.  

Art. 40 Compete à Gerência de Artes Cênicas (Cine Teatro Municipal Tony Vieira, Espaço Popular e Teatro da  
Casa Azul (Casa Azul)):  

I - elaborar e coordenar projetos voltados às artes cênicas, artes circenses e dança;

II - estabelecer diálogo constante com artistas e produtores culturais;

III- organizar e realizar espetáculos de circo, teatro e dança;



IV- organizar festivais, eventos e projetos culturais;

V - planejar e executar programas e projetos permanentes de formação na área das artes cênicas visuais articulados  
à política de formação cultural da Fundação;  

VI - exercer outras atividades correlatas.

Art. 41 Compete à Gerência de Música:

I - buscar parcerias e intercâmbio com outras instituições, empresas e produtores culturais;

II – organizar e realizar eventos e espetáculos de música e outras ações que estimulem a produção musical do 
Município ;

III – reconhecer e valorizar a diversidade musical do município;

IV- planejar e executar programas e projetos permanentes de formação na área da música articulados à política de 
formação cultural da Fundação;

V - exercer outras atividades correlatas.

Art. 42 Compete à Gerência de Formação Cultural:

I - coordenar e promover ações voltadas à formação e sensibilização cultural tais como eventos e cursos, oficinas,  
seminários, palestras, wokshops, dentre outros;

II - executar projetos de formação para disseminadores culturais;

III - coordenar e administrar a Central de Cursos;

IV- realizar ações e eventos que estimulem e aperfeiçoem a produção cultural do município;

V – planejar e executar programas, projetos e cursos de formação e qualificação na área cultural;

VI – apoiar e incentivar produções culturais voltadas para a experimentação de novas linguagens culturais e de  
vanguarda;

VII - exercer outras atividades correlatas.

CAPÍTULO VI

DO REGIME FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO

Art. 43 O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e a prestação de contas anual da Fundação conterá, entre  
outros, os seguintes elementos:

I - balanço patrimonial;

II - balanço econômico;

III - balanço financeiro;

IV - quadro comparativo entre a receita realizada e a receita estimada;

V - quadro comparativo entre a despesa realizada e a despesa estimada;

VI - demonstrativo dos compromissos pendentes no final do exercício financeiro;

VII - relatório pormenorizado da Presidência, compreendendo o movimento do exercício financeiro.

Parágrafo  único No  processamento  dos  registros  contábeis,  a  Fundação  adotará  os  princípios  e  normas  de 
Contabilidade Pública.

Art. 44 A prestação anual de contas e o balanço geral serão analisados pelo Conselho Curador, após parecer do  
Conselho Fiscal.



Art.  45 A Fundação apresentará ao Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais,  por intermédio do Poder 
Executivo Municipal, as contas de cada exercício, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO VII

DO PESSOAL

Art. 46 O Quadro de Pessoal da Fundação Cultural do Município de Contagem será constituído por:

I – servidores detentores de cargos de provimento efetivo, constantes do Anexo I da Lei Complementar nº 138, de  
04 de julho de 2012, com investidura mediante aprovação em concurso público;

II – servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, constantes do  
Anexo II da Lei Complementar nº 138, de 04 de julho de 2012;

III - contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,  
nos termos da legislação específica, com investidura mediante aprovação em processo seletivo simplificado;

IV - servidores públicos cedidos por órgão ou entidade de administração municipal, estadual ou federal, por tempo  
determinado, mediante celebração de convênio entre os entes.

Art. 47 Os cargos de provimento em comissão serão nomeados pelo Prefeito.

Art.  48 O Plano de Cargos,  Carreiras  e  Vencimentos  dos Servidores  da Fundação Cultural  do Município de  
Contagem será o constante da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, e suas alterações.

Art. 49 Os servidores do Quadro de Pessoal da Fundação Cultural do Município de Contagem serão regidos, no 
que couber, pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e legislação complementar.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50 As normas de funcionamento da Fundação Cultural do Município de Contagem poderão ser estabelecidas 
em Regulamentos expedidos pelo Presidente da Fundação. 

Art. 51 Serão consideradas beneméritas da Fundação Municipal de Cultura as pessoas físicas ou jurídicas que, a  
critério do Conselho Curador, distinguirem-se por serviço, doação ou subvenção à Fundação.

Art.  52 As  dúvidas  surgidas  na  aplicação  do  presente  Estatuto  serão  dirimidas  pelo  Presidente  da  Fundação  
Cultural do Município de Contagem.

Palácio do Registro, em Contagem, 10 de outubro de 2012.

CLEUDIRCE CORNÉLIO CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração

EUGÊNIA BOSSI FRAGA
Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral


