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PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
c.N.P.J.: 06.014.351/0001-38

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL

Raimundo Sirino Rodrigues Filho,
Secretário Municipal Adjunto de
Administração do Município de Bacabal,
Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais:

Declara para os devidos fins, que a Lei Mlmicipal n° 1.173 de 16 de novembro

de 2011. que institui o Plano Municipal de Cultura, foi aprovada em 16 de novembro de

2011, sancionada em 24 de novembro de 2011 e publicada n mural da Prefeitura

Municipal de Bacabal em 24 de novembro de 2013.

Por ser verdade, firma o presente.

Bacabal-MA. 06 de fevereiro de 2015.

~~J-
Raimu.no Sirino R. Filho

Seco Adj. de Administração
Portaria·026/2013
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METAS ACÕES

Meta 1. 01. Estruturar o Conselho de Política Cultural com paridade entre a sociedade civil e o poder público;

Garantir o Sistema Municipal de Cultura 02. Promover cursos de fonnação continuada para os servidores e técnicos da Secretaria Municipal de

institucionalizado e implementado com seus elementos Cultura SEMUC;

constitutivos em funcionamento até 2015. 03. Implementar os Sistemas Municipais de Bibliotecas e Museus;

04. Realizar as Conferências Municipais de Cultura em, 2017, 2021 e 2025 com ampla participação da

sociedade civil;

05. Fornecer apoio logístico à criação e à Implementação dos Colegiados Setoriais;

06. hnplantar Sistemas Setoriais de Museus e bibliotecas.

Meta 2. 07. Desenvolver software para abrigar o Sistema Municipal de Cultura - SMllC;

Implementar o Sistema Municipal de infonnaçães e OS. Realizar mapeamento da diversidade cultural de Bacabal;

indicadores culturais institucionalizados e em 09. Inventariar, mapear, registrar e sistematizar os dados e as infonnaçães sobre o campo da cultura da

funcionamento até 2016. Cidade;

10. Manter atualização pennanente do SMllC;

11. Realizar pesquisas especializadas no campo da cultura para alimentar o SMllC.

Meta 3. 12. Instituir Lei do SMF;

Criar o Sistema Municipal de financiamento da Cultura 13. Regulamentar e Implementar a Lei do SMF.

criado e implementado até 2015. 14. Criar, Instituir, Implementar e Regulamentar a Lei de Incentivo Municipal de Cultura, até 2015.

Meta 4. 15. Realizar Seminários e fóruns para debater a participação da sociedade civil na gestão das políticas

Garantir SO% dos segmentos culturais do Município públicas de cultura;

representados no Conselho Municipal de Política Cultural 16. Realizar cursos específicos para conscientizar os segmentos da cultura acerca da atuação do Conselho

até 2015. Municipal de Política Cultural;

17. Realizar cursos específicos para capacitar os integrantes do Conselho de Política Cultural; lS. Realizar

eleição bianual para renovação do Conselho de Política de Cultural.



19. Realizar Circuito de atividades transversais (cultura, educação, segurança, meio ambiente e comw

3 projetos especiais transversais com foco na que circulem pelas 07 regiões e urbana e rural do Município;

ia cultural realizados no Município até 2018. 20. Realizar campanha de comunicação sobre Direitos Culturais;

21. Realizar projeto de formação de público e mobilidade cultural para circulação de produtos cu]

intercâmbios entre artistas das várias regiões do município.

22. Garantir a cidadania de crianças, adolescentes e adultos praticantes da capoeira na facilitação da

de documentos essenciais: RG e CPF;

l. 23. Promover 1 (um) festival, 2 (duas) mostras e 2 (duas) feiras itinerantes por ano dos seguintes seI

100% das regiões urbanas e rurais do município, artísticos e culturais: música, artes cênicas (teatro e dança), artes visuais, audiovisual e literatura, arte

lo menos 5 atividades multiculturais por ano até de cultura popular);

24. Apoiar projetos de circulação de atividades culturais diversificadas, por meio de seleção pública;

25. Implantar mecanismo de apoio à circulação das atividades realizadas pelas manifestações tradicio

~ projetos de circulação por ano, contemplando as meio de edital público;

tações tradicionais, atendidos até 2023 nas 07 26. Realizar a Semana das Comunidades de Terreiro, ;

do Município. 27. Realizar Encontro de Bumba-Meu-Boi;

28. Realizar Encontro dos Blocos Tradicionais e de Empolgação;

29. Realizar a Semana Municipal da Capoeira.

30. Realizar Encontro do Tambor de Crioula;

31. Realizar Encontro das Escolas de Samba de Bacabal;

32. Realizar Encontro do Cacuriá e da Mangaba de Bacabal;



Meta 8. 33. Implantar mecanismo de apoio à circulação das atividades realizadas pelas linguagens artísticas por meio

Criar 08 projetos de circulação por ano, contemplando as de edital público;

linguagens artísticas, atendidos até 2023. 34. Realizar Festival da Música;

35. Realizar mostra de artes visuais;

36. Realizar Festival de Poesia;

37. Realizar mostra de Cinema Estadual e Municipal;.

38. Realizar Festival de Cultura Hip-Hop;

39. Realizar Festival do Livro e Leitura de Bacabal;

40. Realizar Festival de Teatro de Bacabal e Região;

Meta 9. 41. Criar, regulamentar e implementar a Lei do Conselho Municipal do Carnaval.

Atender 80% das manifestações do período carnavalesco

representados na Liga Municipal de Blocos

Carnavalescos e Escolas de Samba até 2015.

Meta 10. 42. Implantar mecanismo de financiamento para o desenvolvimento sustentável das manifestações populares;

Criar 05 projetos voltados para as manifestações 43. Realizar Mapeamento da cadeia produtiva dos segmentos;

populares, com foco no desenvolvimento sustentável, 44. Realizar levantamento dos territórios criativos no Município;

atendidos a partir de 2016. 45. Realizar seminários sobre Economia Criativa;

46. Realizar feira de sustentabilidade das manifestações populares.

47. Criar plano de manejo dos recursos naturais da região utilizados na fabricação de instrumentos e adereços

das manifestações populares (Capoeira, Bumba-Meu-Boi e Tambor de Crioula): Insumos para a fabricação

do Berimbau (Toari, Canela de Velho, Goiabinha, Cabaça, Cujuba), Insumos para o Bumba-Meu-Boi (penas

de Aves, Madeira para confecção da armação do boi, Crânio do boi), Insumos para o Tambor de Crioula

(Madeira para confecção dos tambores e Couro de boi).



48. Adequar espaços públicos para a apresentação de manifestações da cultura popular nas 07 regiões do município:

I mínimo 100 grupos, 49. Apoiar financeiramente projetos de sustentabilidade da cultura popular;

e coletivos da cultura 50. Publicar 10 livros, 10 catálogos, 20 CDs e 20 DVDs sobre as diversas manifestações da cultura popular;

.eficiados com ações de 51. Capacitar os grupos das comunidades tradicionais com foco no turismo Cultural;

criação, difusão e 52. Criar roteiro cultural da cidade de Bacabal, destacando as localidades que abrigam as manifestações culturais.

de bens e produtos 53. Criar o Prêmio Mestre da Cultura Popular;

2023. 54. Criação de cursos e oficinas para confecção de roupas de bumba-meu-boi, criação de um plano fonográfico (

toadas do boi de zabumba,

55. realização de Maratonas Municipais de Capoeira,

56. Promover a . realização de festivais municipais de cânticos de capoeira.

57. Promover a realização de festivais municipais e regionais de capoeira.

58. Criar a lei de isenção fiscal das manifestações da cultura popular, para a realização dos festejos de cultura pOPl

meu-boi, Tambor de Crioula, Umbanda, Capoeira, Reggae, Quadrilhas Juninas, Blocos Tradicionais e Escolas (

Bacabal), na qual determine a isenção de taxas ou cotas para execução das manifestações, sendo portanto necess~

expedição da anuência do órgão competente (Secretaria Municipal de Cultura) para liberação, junto aos órgão:

vinculados(Delegacia de Polícia, DMT, Promotoria Pública, SEMFAZ, Corpo de Bombeiros etc.;

59. Adquirir dois meios de transporte(ônibus ou microônibus), com toda a estrutura, exclusivamente para locomoçã

de cultura popular e a Banda Santa Cecília, em qualquer período do ano, conforme o calendário de atividades

aprovados pelo CMPC e SEMUC;.

60. Incentivar junto à Secretaria de Cultura e Associação dos Umbandistas, registros para documentação dos terrein

61. Apoiar à produção de bens culturais nos eventos de visibilidade maciça de afirmação de orientação sexual, i

gênero e cultura de paz,



~taI2.

Pontos de cultura

cionamento até 2020.

62. Implantar mecanismo de financiamento e apoio pactuado com o Estado e Ministério da Cultura para a descentralização

em atividades culturais, por meio dos pontos de cultura, com ampla participação social, na cidade de Bacabal.

~ta 13. 63. Apoiar financeiramente à produção e circulação de atividades artístico-culturais realizadas por pessoas com deficiência;

projetos voltados para a produção e 64. Realizar cursos de capacitação artística para atender grupos e artistas com deficiência;

ição cultural de pessoas com 65. Criar projetos de inclusão de programação nos espaços culturais que envolva a produção de artistas com deficiência;

iciência, atendidas até 2023. 66. Realizar Seminários, fóruns, debates, cursos, que tenham como tema a inclusão social e cultural;

Realizar cursos de capacitação 67. Realizar a Semana do Artista Portador de Deficiência;

stica para atender grupos e artistas

n deficiência;

~ta 14. 68. Criar edital público, com o apoio do poder executivo municipal para provimento de vagas de profissionais em concu

profissionais da área de patrimônio público para o setor de Patrimônio Imaterial da cultura das áreas: Cultura Popular(Capoeira, Bumba-Meu-Boi, Tambor

Leficiados por ano, com incentivos Crioula, Dança da Mangaba, Dança do Cacuriá, Quadrilhas Juninas e Rip-Rop), Música, Teatro e do Artesanato;

a a pesquisa, formação, produção e 69. Apoiar a participação dos profissionais diretamente ligados ao patrimônio em congressos e encontros científicos;

lsão do conhecimento sobre o 70. Criar programa de incentivo para apoio à pesquisa na área Patrimônio Cultural de Bacabal;

rimônio Cultural de Bacabal, a 71. Criar programa voltado para a preservação da memória patrimonial, artística e cultural de Bacabal;

tir de 2015. 72. Criar campanha de divulgação do patrimônio cultural de Bacabal.

~ta 15. 73. Produzir cartilha educativa sobre o patrimônio;

)% das escolas municipais com 5 74. Executar 5 campanhas educativas na rede escolar;

1idades e projetos de educação 75. Realizar 5 gincanas culturais na rede pública;

rimonial anual até 2023. 76. Criar e regulamentar dispositivos legais para a proteção do patrimônio material e imaterial;

77. Criar e implementar o Sistema Municipal do Patrimônio até 2015.



a 16. 78. Realizar mapeamento de todos os imóveis situados na área do Centro de Bacabal, que necessitem de intervel

lrojetos de restauro do patrimônio edificado e/ou restauro;

~idade Bacabal, atendidos por ano, a partir 79. Criar, regulamentar e implementar a Lei Municipal de Proteção aos Bens Materiais Tombados;

015. 80. Implantar mecanismo de cooperação técnica para reformar e restaurar imóveis tombados e degradados de Bac,

após mapeamento;

81. Criar e implementar mecanismos de fomento e incentivo para atender a demanda dos proprietários de imóveü

situação de restauro, no Centro de Bacabal.

a 17. 82. Implementar a lei da Casa do Tambor de Crioula até 2015;

tros de referência do Tambor de Crioula, do 83. Implantar a casa do Tambor de Crioula de Bacabal até 2018;

;0 Tradicional, das Escolas de Samba, da 84. Instituir e implementar a lei do Bumba-meu-boi até 2015;

oeira, da Mangaba, do Cacuriá e do Bumba 85. Implantar a casa do Bumba-meu-boi de Bacabal até 2018;

l Boi, criados e implementados até 2018. 86. Instituir e implementar a lei das Escolas de Samba até 2015;

87. Implantar a casa das Escolas de Samba de Bacabal ,até 2018;

88. Instituir e implementar a lei dos Bloco Tradicionais até 2015;

89. Implementar a Casa dos Blocos Tradicionais de Bacabal até 2018.

90. Instituir e implementar a lei da Casa da Capoeira até 2015;

91. Implementar a Casa da Capoeira de Bacabal até 2018.

92. Instituir e implementar a lei da Casa do Hip-Hop até 2015;

93. Implementar a Casa do ~Hip-Hop de Bacabal até 2018.

a 18. 94. Implantar mecanismo de financiamento para o desenvolvimento de ações voltadas para o patrimônio CUll

projetos de incentivo e financiamento material e imaterial até 2023;

Licipal para a área de patrimônio cultural 95. Registrar, catalogar e sistematizar, através das tecnologias da informação o patrimônio cultural de BacabaJ

~rial e imaterial até 2023. 2016;

96. Criar, Regulamentar e implementar a Lei, do Programa de Registro dos Mestres da Cultura Tradicional e POI



19. 97. Realizar 4 cursos de gestão cultural no âmbito da Escola de Governo e Gestão do Município;

pessoas formadas e qualificadas na área 98. Realizar 2 cursos de nível superior e 5 cursos de nível técnico para a área da cultura;

'aI material e imaterial até 2023; 99. Realizar 5 Seminários temáticos na área das linguagens artísticas;

100. Realizar 5 cursos de produção cultural;

101. Realizar 5 cursos para elaboração de projetos culturais para artistas e grupos artísticos;

102. Realizar 5 cursos de gestão para grupos e coletivos de cultura.

20. 103. Promover cursos para professores com ênfase nos temas: Saberes e Fazeres das Expressões Culturais Popul

:los professores da rede pública municipal Tradicionais;

ldos com formação em educação 104. Criar mecanismo de cooperação técnica nas áreas de Arquitetura e História para formação continuad

10nial marterial e imateerial , até 2020. professores da rede pública municipal;

105. Produzir cartilha informativa sobre o patrimônio cultural de natureza material e imaterial para a formaç

professor da rede pública municipal.

21. 106. Criar, Implementar e Regulamentar a Lei Leitores do Livro e Leitura até 2015;

, de aumento do número de livros lidos 107. Realizar a Feira do Livro anualmente, previsto em lei;

~ssoa fora do ambiente escolar. 108. Criar bibliotecas comunitárias e fortalecer o Programa Arca das Letras de Bibliotecas rurais, nas 16 regic

município;

109. Criar mecanismo de apoio a projetos de livro e leitura para crianças, jovens e adultos;

110. Instalar bibliotecas nos pontos de cultura, institucionalizados ou não, possibilitando o acesso a leitura;

111. Implantar o Programa Agentes de Leitura nas 16 regiões do município;

112. Realizar o Concurso literário anual na Cidade de Bacabal;

113. Criação de um plano editorial anual de produção literária do município,

114. Criação do núcleo de apoio na defesa dos direitos autorais,

115. Criação do festival de poesia escrita e falada de Bacabal, com premiação e troféus,



~. 116. Promover 5 feiras temáticas nas escolas da rede pública municipal;

las escolas públicas mumclpms com 117. Promover 5 gincanas culturais nas escolas da rede pública municipal;

es transversais de arte e cultura até 118. Realizar passeios ecológicos nas reservas ambientais do Município;

119. Criar Programa de Arte, Cultura,e Lazer de atividades optativas nas escolas da rede municipal;

120. Baseado na lei 10.639/2003, Criar e Implantar através de lei municipal, nas escolas municipais d(

fundamental, e de nível médio, o projeto capoeira na escola, como componente curricular obrigatório;

121. Criação de uma lei municipal de adequação dos terreiros em espaços de educação (Sugestão de 11

programa: "Professor do Terreiro").

122. Produzir cartilha informativa sobre cultura tradicional de Bacabal para alunos da rede pública municipal;

123. Garantir o cumprimento da lei 11.769/08 de implementação da disciplina musica nas escolas;

124. Promover 10 seminários sobre temas culturais nas escolas da rede municipal.

125. Implantar nas escolas municipais de ensino fundamental, e de nível médio, o projeto capoeira na escol

componente extracurricular.

~. 126. Realizar cursos técnicos e profissionalizantes na área da Cultura, disponíveis aos grupos culturais, a

os artistas e grupos culturais, atendidos produtores no âmbito da Escola de Governo e Gestão do Município;

mação na área da cultura até 2023. 127. Criação de uma rede de cursos de curta duração na área cultural;

128. Implantar Escola Técnica de Artes a partir de 2015;

129. Consolidação da Escola de Música em Instituição de Ensino Técnico de Música,

130. realização de um curso técnico profissionalizante na área da educação formal de nível médio, para o magi:

capoeira para a classe capoeirística de Bacabal.



25. 134. Realizar projeto para apresentação de atividades artísticas a preço acessível à comunidade de Bacabal;

:nto em 100% da quantidade de pessoas 135. Criar Programa de Formação de Público e Platéia contemplando os equipamentos culturais da cidade: audit

frequentam os espaços culturais do praças, ruas, dentre outros;

:::ípio, até 2023. 136. Realizar Mostra de Artes Plásticas de Bacabal;

26. 137. Estabelecer dotação de 1% do orçamento da cultura, para os eventos culturais do calendário de eventos cu]

projetos de apOlO à sustentabilidade do Município;

lmica da produção cultural local até 2023. 138. Criar uma dotação orçamentária por meio do fundo municipal de cultura para custeio e manutenção das ativi

da casa do hip-hop;

139. Criar mecanismo de financiamento às atividades dos Grupos Carnavalescos (Blocos Tradicionais

Empolgação);

140. Criação um fundo um fundo fixo anual à Escola de Música Almir Garcez Assaí;

141. Criar um fundo municipal de cultura específico, para incentivo e fomento À MúSICA local;

142. A criação de um fundo específico para a manutenção do movimento Reggae na cidade, que deverá ser requi

pelos grupos via edital público;

143. Criação de fundos para a realização de eventos específicos das comunidades tradicionais de Terreiro de ~

Mricana;

144. Criar um fundo municipal de cultura específico para incentivo e fomento ao teatro local,

145. Criar um fundo municipal específico para fomento, financiamento, produção e distribuição dos produtos cu]

das culturas populares de Bacabal; (Bumba-Meu-Boi, Tambor de Crioula, Dança da Mangaba e as Quadrilhas Jur

a ser requerido por meio de projetos culturais, via edital público;

146. A criação de um fundo municipal específico para desenvolvimento das ações do seguimento LGBT;

147. Criação de um fundo específico para o seguimento da capoeira, a ser disponibilizado às entidades de cal

locais, legalmente organizadas, que apresentarem o seu plano anual de atividades adequado ao aporte orçamentán

recursos do fundo municipal de cultura;



27. 150. Criar mecanismo de apoio à sustentabilidade de projetos de cultura e turismo voltados para a juventude;

)vens atendidos com Projetos de Cultura e 151. Criar mecanismo de participação das instituições culturais nos projetos:Agentes Jovem da Cultura Bacabal

mo até 2019. 152. Criar mecanismo de apoio para jovens talentos na área cultural.

28. 153. Adaptar os equipamentos culturais do município atendendo aos requisitos de acessibilidade;

dos equipamentos culturais atendendo 154. Criar mecanismo de incentivo à participação e fruição das pessoas com deficiência.

requisitos de acessibilidade e 155. Criar 10 campanhas de divulgação voltado à fruição das pessoas com deficiência.

volvendo ações de promoção da fruição

'al para pessoas com deficiência até 2023.

29. 156. Criar e Implementar um espaço específico às margens do rio mearim para a realização das manifest

, dos espaços culturais criados na região religiosas de matriz africana;

a dinamizados e modernizados até 2023. 157. Construção de um Centro de Referência das Comunidades de Terreiro;

158. Criação e Implementação de um Anfiteatro Público, intitulado"Praça do Capoeira"; sugestão de local:

Cleomenes Falcão, espaço este que deverá ser um Centro de Referências com estrutura para o desenvolvimen

segmento nos aspectos - cultural, turístico, educacional e econômico da Capoeira Bacabalense;

159. Desapropriação e doação do espaço onde funciona o Ponto de Cultura: Capoeira, Ações da Nossa Ident

Cultural, para a Associação de Capoeira Zâmbi de Bacabal,

160. Doação de terrenos para construção de espaços próprios para os grupos de capoeira locais, (Descendent

Aruandê e Escravos Brancos), para uma maior difusão da capoeira na cidade,

Realizar cursos e oficinas, seminários temáticos nos equipamentos culturais do município.

161. Criação e Implementação de Um Teatro Público Municipal;

162. Criação e Implementação de Um Centro de Cultura Popular Municipal de Bacabal;

163. Incluir na programação dos espaços culturais espetáculos (dança/teatro/circo), shows (música), exposições

visuais) e apresentações de grupos da cultura popular.

164. Atualizar os acervos bibliográficos por meio da aquisição anual de três (3) títulos de livro por aluno e cin(



l30. 165. Adequar com reforma predial e equipar tecnicamente um (1) espaço pra uso cultural (sugestão; Anfiteatn

luipamento adequado para uso cultural, em Teatros de Arena), em cada uma das sete (07) regiões do município.

uma das sete regiões do Município a partir

115.

l31. 166. Realizar Projeto de acesso facilitado à pauta para grupos e artistas locais;

ojetos para a dinamização da programação 167. Realizar Programação Artística gratuita em período especial anualmente.

'eatro Cidade de Bacabal, atendidos por

1 partir de 2015.

l 32. 168. Criar mecanismo de apoio aos meios de comunicação alternativos;

rojetos de incentivo e fomento voltados 169. Criar prêmio de incentivo aos meios de comunicação alternativos que desenvolvam a temática cultural.

os meIOS de comunicação alternativos,

idos por ano, a partir de 2015.

l 33. 170. Criar mecanismo de apoio à produção de conteúdos audiovisuais;

~ogramas de apoio financeiro à produção 171. Criar mecanismo de apoio à produção de conteúdos fonográficos.

conteúdos audiovisuais e conteúdos

~ráficos, implantados a partir de 2015.

l34.

nes clubes em funcionamento até 2020.

172. Implantar mecanismo de financiamento e apoio pactuado com a Secretaria de Cultura do Estado e o Ministél

Cultura para a descentralização das atividades culturais, por meio dos cines clubes, com ampla participação soei

cidade de Bacabal.

l35. 173. Implantar um (1) telecentro em cada uma das sete (07) regiões do município de Bacabal.

lecentros em funcionamento, nas 7 regiões

unicípio até 2020.


