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Ruas de entorno do Hospital 
Regional serão alteradas

 O Município de Betim informa que, na próxi-

ma quarta-feira (24), haverá mudança de circula-

ção viária nas ruas de entorno do Hospital Públi-

co Regional de Betim. A alteração ocorrerá na rua 

Salvador Gonçalves Diniz, na rua Vinte, e na rua 

Um, que atualmente operam em mão dupla. Com a 

mudança, ambas passarão a operar em mão única. 

Sendo assim, na rua Salvador Gonçalves Diniz, a 

alteração será no sentido a partir da avenida Ed-

méia Mattos Lazarotti até a rua Um. Já a rua Um, a 

mão única será a partir da rua Salvador Gonçalves 

Diniz até a rua Vinte. E na rua Vinte, a mudança 

será a partir da rua Um, até a avenida Edméia Mat-

tos Lazzarotti. É importante informar que apenas 

na rua Vinte, haverá um acesso exclusivo para a 

entrada de ambulância.  

 

 Os motoristas que circulam pela estrada de acesso ao bairro Icaivera devem ficar atentos. É que na 

próxima terça-feira (23), será interditada a ponte de madeira que fica localizada próximo ao local, em decor-

rência de uma manutenção que será realizada. O fechamento ocorrerá no período entre 8h e 14h. Com isso, 

o itinerário da linha 315 B será desviado, passando pela cidade de Contagem. Para informar os usuários da 

linha, cartazes serão afixados no interior de todos os veículos.
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Erasmo Carlos Oliveira da Silva 

2º Vice-Presidente 

(Originária do Projeto de Lei nº 053/15, de autoria do Ve-

reador Antônio Carlos de Matos Rocha) 

LEI Nº  6.076, DE 2 DE AGOSTO DE 2016. 

DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABAN-

DONADOS OU ESTACIONADOS EM SITUAÇÃO QUE 

CARACTERIZE SEU ABANDONO EM VIA PÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE BETIM. 

A Câmara Municipal de Betim, por seus representantes, 

aprovou e eu, 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

promulgo a seguinte Lei:  

Art. 1º Fica estabelecido que os veículos que se encontram 

em situação de abandono nas vias públicas do Município 

serão removidos e devidamente armazenados nos pátios 

públicos, cumpridas as formalidades desta Lei. 

Parágrafo Único. Serão considerados como abandonados 

os veículos que estiverem há mais de 30(trinta) dias inin-

terruptos em via pública ou em estacionamentos por tem-
po superior a 72(setenta e duas) horas, ou ainda, quando 
apresentarem sinais exteriores evidentes de abandono, de 
inutilização ou de impossibilidade de se deslocar com se-
gurança pelos seus próprios meios. 
Art. 2º Os proprietários dos veículos serão notificados para 
retirarem os mesmos das vias públicas no prazo de 10(dez) 
dias, sob pena de terem os veículos recolhidos. 
Parágrafo Único. No caso dos proprietários dos veículos 
não serem identificados, deverá haver notificação através 
de autocolantes fixados no veículo informando a data da 
notificação e  o prazo de retirada do veiculo. 
Art. 3º Os veículos recolhidos serão acondicionados nos 
pátios públicos do Município, onde deverão permanecer 
até a sua retirada pelo proprietário do veículo ou até que 
ocorra sua venda ou destruição. 
§ 1º No momento da remoção o veículo deverá ser foto-
grafado ou filmado, na situação em que se encontra, para 
servir como prova de abandono e consequente infração 
desta Lei. 
§ 2º Após remoção do veículo o proprietário deve ser noti-
ficado em sua residência para reaver o veículo no prazo de 
90 (noventa) dias, ou na falta de sua identificação através 
de edital fixado em jornal de grande circulação no Mu-
nicípio. 
§ 3º Os veículos removidos ficarão à disposição dos pro-
prietários, podendo ser retirados mediante o recolhimento 
das taxas de guincho, estadia e incidentes, desde que o ve-
ículo esteja regularmente licenciado. 
§ 4º Se após o prazo de 90(noventa) dias o veículo não for 
retirado dos pátios públicos poderá ser levado à hasta pú-
blica ou destruído, verificada a melhor medida à situação. 
Art. 4º As reclamações sobre abandono ou estacionamento 
de veículo, em situação que caracterize abandono nas vias 
públicas, deverão ser encaminhadas ao órgão executivo de 
trânsito municipal ou a outro órgão designado pelo Poder 
Executivo Municipal, para análise da situação e providên-
cias cabíveis. 
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que 
couber, no prazo de 90(noventa) dias, contados a partir de 
sua publicação. 
Art. 6º As eventuais despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão a conta de dotações orçamentárias pró-
prias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas 
se necessário. 
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Câmara Municipal de Betim, 2 de agosto de 2016. 
Kleber Eduardo de Sousa Rezende 
1º Vice-Presidente 
(Originária do Projeto de Lei nº 217/15, de autoria do 
Vereador Kleber Eduardo de Sousa Rezende – Klebinho 
Rezende) 

LEI Nº  6.077, DE 2 DE AGOSTO DE 2016. 
DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE CUL-
TURA DE BETIM, DESIGNADO PELA SIGLA SMCB, 
SEUS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, ESTRUTURA, OR-
GANIZAÇÃO, GESTÃO, INTER-RELAÇÕES ENTRE 
OS SEUS COMPONENTES, RECURSOS HUMANOS, 
FINANCIAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
A Câmara Municipal de Betim, por seus representantes, 
aprovou e eu, 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
promulgo a seguinte Lei:  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
Art. 1º Esta Lei regula no município de Betim e em con-
formidade com a Constituição da República Federativa do 
Brasil e a Lei Orgânica do Município, o Sistema Municipal 
de Cultura designado pela sigla SMCB, que tem por fina-
lidade promover o desenvolvimento Cultural nos aspectos, 

humano, social econômico e de forma sustentável, com 
pleno exercício dos direitos culturais.  
Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura – SMC, 
integra o Sistema Nacional de Cultura – SNC e se constitui 
no principal articulador, no âmbito municipal, das políticas 
públicas de Cultura, estabelecendo mecanismos de gestão 
compartilhada com os demais entes federados e a socie-
dade civil e será composto por quatro áreas estratégicas 
divididas nas seguintes instâncias operacionais: 
I - Gestão Cultural: 
a) Plano Municipal de Políticas Culturais de Betim que 
funcionará como instância de planejamento do sistema; 
b) Sistema de Indicadores Culturais de Betim funcionará 
como instância de informações estratégicas; 
c) Órgão Municipal de Cultura que funcionará como ins-
tância executiva do sistema; 
II - Produção Cultural: 
a) Fundo Municipal de Cultura que funcionará como ins-
tância de financiamento do sistema; 
b) outras formas de financiamento que vierem a ser de-
senvolvidas; 
III - valorização cultural: 
a) Conselho Municipal de Políticas Culturais de Betim que 
funcionará em caráter consultivo, normativo e deliberativo 
das políticas de longo prazo; 
b) Câmaras Setoriais de Cultura que funcionará como ins-
tância de sinergia entre os setores da Cultura; 
c) Conferências Municipais de Cultura que funcionarão 
como instância de ideias do sistema; 
IV - formação cultural: 
a) Programa Municipal de Formação Cultural que funcio-
nará como instância de qualificação de publico e profis-
sionais. 
TÍTULO I - DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA  
Art. 2º A política municipal de cultura estabelecerá o papel 
do Poder Público Municipal na gestão da cultura, explici-
tará os direitos culturais que devem ser assegurados a todos 
os munícipes e definirá pressupostos que fundamentarão as 
políticas, programas, projetos e ações formuladas e execu-
tadas pela Prefeitura Municipal de Betim, com a participa-
ção da sociedade, no campo da cultura.  
CAPÍTULO I - Do Papel do Poder Público Municipal na 
Gestão da Cultura 
Art. 3º A cultura é um direito fundamental do ser humano 
assegurado na declaração dos direitos humanos, na Consti-
tuição Federal, na Constituição do Estado de Minas Gerais 
e na Lei Orgânica do Município de Betim, devendo o Po-
der Público Municipal prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício, no âmbito do Município de Betim.  
Art. 4º A cultura é um importante vetor de desenvolvimen-
to sustentável humano, social e econômico, devendo ser 
tratada como uma área estratégica e economicamente ativa 
para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da 
paz no Município de Betim.  
Art. 5º É responsabilidade do Poder Público Municipal, 
com a participação da sociedade, planejar e fomentar as 
políticas públicas de cultura para fortalecer a Gestão Cul-
tural, para assegurar a preservação, promover a valorização 
do patrimônio cultural material e imaterial do Município 
de Betim e estabelecer condições para o desenvolvimento 
da economia da cultura, da Formação Cultural, da Valori-
zação Cultural, da Produção Cultural e da economia criati-
va, considerando em primeiro plano o interesse público e o 
respeito à diversidade cultural. 
Art. 6º Cabe ao Poder Público do Município de Betim pla-
nejar e implementar políticas públicas para:  
I - Promover a formação cultural através da:  
a) formação profissional na cultura; 
b) formação de público; 
II - promover a valorização cultural através de: 
a) valorização dos processos produtivos culturais, patrimô-
nio cultural e modos de viver, pensar e fazer; 
b) reconhecimento, proteção, valorização e promoção da 
diversidade das expressões culturais presentes no municí-
pio; 
c) intensificação das trocas, os intercâmbios e os diálogos 
interculturais; 
III - promover a produção cultural através de: 
a) políticas de desenvolvimento econômico para cultural 
e infraestrutura;  
b) equidade social e territorial do desenvolvimento cultu-
ral; 
c) estrutura e regulamentação da economia da cultura, no 
âmbito local;  
d) consolidação da cultura como importante vetor do de-
senvolvimento sustentável; 
IV - promover a gestão cultural: 
a) assegurando os meios para o desenvolvimento da cultura 
como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade de 

expressão e criação; 
b) universalizando o acesso aos bens e serviços culturais;  
c) contribuindo para a construção da cidadania cultural; 
d) combatendo a discriminação e o preconceito de qualquer 
espécie e natureza;  
e) qualificando e garantindo a transparência da gestão cul-
tural; 
f) democratizando os processos decisórios, assegurando a 
participação e o controle social; 
V - contribuir para a promoção da cultura da paz. 
Art. 7º A atuação do Poder Público Municipal no campo 
da cultura não se contrapõe ao setor privado, com o qual 
deve, sempre que possível, desenvolver parcerias e buscar 
a complementaridade das ações, evitando superposições e 
desperdícios.  
Art. 8º A política cultural deve ser transversal, estabelecen-
do uma relação estratégica com as demais políticas públi-
cas, em especial com as políticas de educação, comunica-
ção social, meio ambiente, turismo, ciência e tecnologia, 
esporte, lazer, saúde e segurança pública.  
Art. 9º Os planos e projetos de desenvolvimento, na sua 
formulação e execução, devem sempre considerar os fa-
tores culturais e na sua avaliação uma ampla gama de cri-
térios, que vão da liberdade política, econômica e social 
às oportunidades individuais de saúde, educação, cultura, 
produção, criatividade, dignidade pessoal e respeito aos di-
reitos humanos, conforme indicadores sociais.  
CAPÍTULO II - Dos Direitos Culturais  
Art. 10. Cabe ao Poder Público Municipal garantir a todos 
os munícipes o pleno exercício dos direitos culturais, en-
tendidos como:  
I - o direito à identidade e à diversidade cultural;  
II - o direito à participação na vida cultural, compreenden-
do:  
a) livre criação e expressão; 
b) livre acesso; 
c) livre difusão; 
d) livre participação nas decisões de política cultural;  
III - o direito autoral; 
IV - o direito ao intercâmbio cultural nacional e interna-
cional. 
CAPÍTULO III - Da Concepção Tridimensional da Cultura 
Art. 11. O Poder Público Municipal compreende a concep-
ção tridimensional da cultura – simbólica, cidadã e econô-
mica – como fundamento da política municipal de cultura.  
SEÇÃO I - Da Dimensão Simbólica da Cultura  
Art. 12. A dimensão simbólica da cultura compreende os 
bens de natureza material e imaterial que constituem o 
patrimônio cultural do Município de Betim, abrangendo 
todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes gru-
pos formadores da sociedade local, conforme o Art. 216 da 
Constituição Federal.  
Art. 13. Cabe ao Poder Público Municipal promover e 
proteger as infinitas possibilidades de criação simbólica 
expressas em modos de vida, crenças, valores, práticas, 
rituais e identidades. 
Art. 14. A política cultural deve contemplar as expressões 
que caracterizam a diversidade cultural do Município, 
abrangendo toda a produção nos campos das culturas po-
pulares, eruditas e da indústria cultural.  
Art. 15. Cabe ao Poder Público Municipal promover di-
álogos interculturais, nos planos local, regional, nacional 
e internacional, considerando as diferentes concepções de 
dignidade humana, presentes em todas as culturas, como 
instrumento de construção da paz, moldada em padrões de 
coesão, integração e harmonia entre os cidadãos, as comu-
nidades, os grupos sociais, os povos e nações.  
SEÇÃO II - Da Dimensão Cidadã da Cultura  
Art. 16. Os direitos culturais fazem parte dos direitos hu-
manos e devem se constituir numa plataforma de susten-
tação das políticas culturais, posto que a cidadania plena 
somente poderá ser atingida quando a cidadania cultural 
puder ser usufruída por todos os cidadãos do Município 
de Betim.  
Art. 17. Cabe ao Poder Público Municipal assegurar o 
pleno exercício dos direitos culturais a todos os cidadãos, 
promovendo o acesso universal à cultura por meio do estí-
mulo à criação artística, da democratização das condições 
de produção, da oferta de formação, da expansão dos meios 
de difusão, da ampliação das possibilidades de fruição e da 
livre circulação de valores culturais.  
Art. 18. O direito à identidade e à diversidade cultural deve 
ser assegurado pelo Poder Público Municipal por meio de 
políticas públicas de promoção e proteção do patrimônio 
cultural do município, de promoção e proteção das culturas 
indígenas, populares e afro-brasileiras e, ainda, de iniciati-
vas voltadas para o reconhecimento e valorização da cultu-
ra de outros grupos sociais, étnicos e de gênero, conforme 
os artigos 215 e 216 da Constituição Federal.  

Art. 19. O direito à participação na vida cultural deve ser 
assegurado pelo Poder Público Municipal com a garantia 
da plena liberdade para criar, fruir e difundir a cultura e 
não ingerência estatal na vida criativa da sociedade.  
Art. 20. O direito à participação na vida cultural deve ser 
assegurado igualmente às pessoas com deficiência, que 
devem ter garantidas condições de acessibilidade e opor-
tunidades de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, 
artístico e intelectual.  
Art. 21. O estímulo à participação da sociedade nas de-
cisões de política cultural deve ser efetivado por meio da 
criação e articulação de conselhos paritários, com os re-
presentantes da sociedade democraticamente eleitos pelos 
respectivos segmentos, bem como, da realização de confe-
rências e da instalação de colegiados, comissões e fóruns.  
SEÇÃO III - Da Dimensão Econômica da Cultura  
Art. 22. Cabe ao Poder Público Municipal estimular, fo-
mentar e criar as condições para o desenvolvimento da cul-
tura como espaço de inovação e expressão da criatividade 
local e fonte de oportunidades de geração de ocupações 
produtivas e de renda, fomentando a sustentabilidade e 
promovendo a desconcentração dos fluxos de formação, 
produção e difusão das distintas linguagens artísticas e 
múltiplas expressões culturais.  
Art. 23. O Poder Público Municipal deve fomentar a eco-
nomia da cultura com: 
I - sistema de produção, materializado em cadeias produ-
tivas, num processo que envolva as fases de pesquisa, for-
mação, produção, difusão, distribuição e consumo;  
II - elemento estratégico da economia contemporânea, em 
que se configura como um dos segmentos mais dinâmicos 
e importante fator de desenvolvimento econômico e social;   
III - conjunto de valores e práticas que têm como referência 
a identidade e a diversidade cultural dos povos, possibi-
litando compatibilizar modernização e desenvolvimento 
humano.  
Art. 24. As políticas públicas no campo da economia da 
cultura devem entender os bens culturais como portadores 
de ideias, valores e sentidos que constituem a identidade 
e a diversidade cultural do município, não restritos ao seu 
valor mercantil.  
Art. 25. As políticas de fomento à cultura devem ser imple-
mentadas de acordo com as especificidades de cada cadeia 
produtiva.  
Art. 26. As políticas públicas de fomento à cultura no Mu-
nicípio de Betim têm por objetivo estimular a criação e o 
desenvolvimento de bens, produtos e serviços e a geração 
de conhecimentos que sejam compartilhados por todos. 
Art. 27. O Poder Público Municipal deve apoiar os artis-
tas e produtores culturais atuantes no município para que 
tenham assegurado o direito autoral de suas obras, consi-
derando o direito de acesso à cultura por toda sociedade. 
TÍTULO II - DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 
CAPÍTULO I - Das Definições e dos Princípios  
Art. 28. O Sistema Municipal de Cultura - SMC se consti-
tui num instrumento de articulação, gestão, fomento e pro-
moção de políticas públicas, bem como de 
informação e formação na área cultural, tendo como essên-
cia a coordenação e cooperação intergovernamental com 
vistas ao fortalecimento institucional, à democratização 
dos processos decisórios e à obtenção de economicidade, 
eficiência, eficácia, equidade e efetividade na aplicação 
dos recursos públicos.  
Art. 29. O Sistema Municipal de Cultura - SMC fundamen-
ta-se na política municipal de cultura expressa nesta lei e 
nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Municipal de 
Cultura, para instituir um processo de gestão compartilha-
da com os demais entes federativos da República Brasileira 
- União, Estados, Municípios e Distrito Federal - com suas 
respectivas políticas e instituições culturais e a sociedade 
civil.  
Art. 30. São princípios do Sistema Municipal de Cultura - 
SMC que devem orientar a conduta do Governo Municipal, 
dos demais entes federados e da sociedade civil nas suas 
relações como parceiros e responsáveis pelo seu funcio-
namento:  
I - diversidade das expressões culturais;  
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;  
III - fomento à produção, difusão e circulação de conheci-
mento e bens culturais;  
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públi-
cos e privados atuantes na área cultural;  
V - integração e interação na execução das políticas, pro-
gramas, projetos e ações desenvolvidas;  
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;  
VII - transversalidade das políticas culturais;  
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da 
sociedade civil;  
IX - transparência e compartilhamento das informações;  
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X - democratização dos processos decisórios com partici-
pação e controle social;  
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos 
recursos e das ações;  
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos or-
çamentos públicos para a cultura.  
CAPÍTULO II - Dos Objetivos  
Art. 31. O Sistema Municipal de Cultura - SMC tem como 
objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura, 
democráticas e permanentes, pactuadas com a sociedade 
civil e com os demais entes da federação, promovendo o 
desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e serviços 
culturais, no âmbito do Município.  
Art. 32. São objetivos específicos do Sistema Municipal 
de Cultura – SMC:  
I - estabelecer um processo democrático de participação 
na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cul-
tural;  
II - assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públi-
cos da área da cultura entre os diversos segmentos artísti-
cos e culturais, distritos, regiões e bairros do município;  
III - articular e implementar políticas públicas que promo-
vam a interação da cultura com as demais áreas, conside-
rando seu papel estratégico no processo do desenvolvimen-
to sustentável do Município;  
IV - promover o intercâmbio com os demais entes federa-
dos e instituições municipais para a formação, capacitação 
e circulação de bens e serviços culturais, viabilizando a 
cooperação técnica e a otimização dos recursos financeiros 
e humanos disponíveis;  
V - criar instrumentos de gestão para acompanhamento e 
avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas 
no âmbito do Sistema Municipal de Cultura – SMC;  
VI - estabelecer parcerias entre os setores público e priva-
do nas áreas de gestão e de promoção da cultura.  
CAPÍTULO III - Da Estrutura 
SEÇÃO I - Dos Componentes  
Art. 33. Integram o Sistema Municipal de Cultura – SMC:  
I - Coordenação:  
a) Fundação Artístico-Cultural de Betim – Funarbe, insti-
tuída pela Lei Municipal nº 1.766 de 13 de abril de 1987, 
com as modificações introduzidas pela Lei Municipal nº 
2.078 de 19 de fevereiro de 1991; 
II - Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação:  
a) Conselho Municipal de Política Cultural de Betim – 
CMPCB, a ser instituído por Lei específica;  
b) Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Betim 
- CDPCB, instituído pela Lei Municipal nº 2.968, de 13 de 
dezembro de 1996; 
c) Conferência Municipal de Cultura – CMC, instituída 
pela Lei Municipal nº 3.264, de 20 de dezembro de 1999.  

d) Fórum Municipal de Cultura a ser instituído por Lei es-
pecífica; 
III - Instrumentos de Gestão:  
a) Plano Municipal de Cultura de Betim – PMCB a ser ins-
tituído por Lei específica;  
b) Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC:   
1- Fundo Municipal de Cultura – FMC, instituído pela Lei 
Municipal nº 3.264, de 20 de dezembro de 1999;  
c) Sistema Municipal de Informações e Indicadores Cultu-
rais – SMIIC, a ser instituído por Lei específica; 
d) Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – 
PROMFAC, a ser instituído por Lei específica;  
IV - Sistemas Setoriais de Cultura:  
a) Sistema Municipal de Patrimônio Cultural – SMPC: 
1- Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Betim; 
2- Sistema de Gestão de Bens Tombados; 
3- Sistema de salvaguarda de Bens Registrados; 
4- Fundo Municipal do Patrimônio Cultural – Fumpac;  
b) Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Lite-
ratura – SMBLLL, a ser instituído por Lei específica; 
c) Sistema Municipal de Fomento ao Desenvolvimento 
Cultural e Econômico; 
d) outros que venham a ser instituídos por Lei específica.  
Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura – SMC 
estará articulado com os demais sistemas municipais ou 
políticas setoriais, em especial, da educação, da comuni-
cação, da ciência e tecnologia, do planejamento urbano, 
do desenvolvimento econômico e social, da indústria e co-
mércio, das relações internacionais, do meio ambiente, do 
turismo, do esporte, da saúde, dos direitos humanos e da 
segurança, conforme regulamentação. 
SEÇÃO II - Da Coordenação do Sistema Municipal de 
Cultura – SMC 
Art. 34. A Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe 
é órgão superior, autarquia subordinada ao Prefeito, e se 
constitui no órgão gestor e coordenador do Sistema Mu-
nicipal de Cultura – SMC, constituída por lei municipal 
própria.  
SEÇÃO III - Das Instâncias de Articulação, Pactuação e 
Deliberação 
Art. 35. Constituem-se instâncias de articulação, pactuação 
e deliberação do Sistema Municipal de Cultura - SMC:  
I - Conselho Municipal de Política Cultural de Betim - 
CMPCB;  
II - Conferência Municipal de Cultura - CMC;  
III - Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Be-
tim – CDPCB;  
IV - Fórum Municipal de Cultura. 
TÍTULO III - DO FINANCIAMENTO  
CAPÍTULO I - Dos Recursos  
Art. 36. O Fundo Municipal da Cultura – FMC, o Fundo 
Municipal de Patrimônio Cultural- FUNPAC e o orçamen-

to da Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe e 
de suas instituições vinculadas são as principais fontes de 
recursos do Sistema Municipal de Cultura. 
Parágrafo Único. O orçamento municipal do órgão gestor 
da cultura será composto por um percentual mínimo equi-
valente a 2% (dois por cento) das receitas correntes muni-
cipais realizadas no exercício fiscal anterior. 
Art. 37. O financiamento das políticas públicas de cultura, 
estabelecidas no Plano Municipal de Cultura, far-se-á com 
os recursos do Município, do Estado e da União, além dos 
demais recursos que compõem o Fundo Municipal da Cul-
tura – FMC e do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 
– FUNPAC.  
Art. 38. O Município poderá destinar recursos do Fundo 
Municipal de Cultura – FMC e do Fundo Municipal de Pa-
trimônio Cultural FUNPAC para uso como contrapartida 
de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Cul-
tura, desde que respeitada à legislação vigente específica 
de cada mecanismo.  
§ 1º Os recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional 
e Estadual de Cultura serão destinados a:  
I - políticas, programas, projetos e ações previstas nos Pla-
nos Nacional, Estadual ou Municipal de Cultura;  
II - para o financiamento de projetos culturais escolhidos 
pelo Município por meio de seleção pública.  
§ 2º A gestão municipal dos recursos oriundos de repas-
ses dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura deverá ser 
submetida ao Conselho Municipal de Política Cultural de 
Betim - CMPCB.  
Art. 39. Os critérios de aporte de recursos do Fundo Muni-
cipal de Cultura - FMC deverão considerar a participação 
dos diversos segmentos culturais e territórios na distribui-
ção total de recursos municipais para a cultura, com vistas 
a promover a desconcentração do investimento, devendo 
ser estabelecido anualmente um percentual mínimo para 
cada segmento/território.  
CAPÍTULO II - Da Gestão Financeira  
Art. 40. Os recursos financeiros da Cultura serão deposi-
tados em conta específica, e administrados pela Fundação 
Artístico-Cultural de Betim - Funarbe, sob fiscalização do 
Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC.  
§ 1º Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cul-
tura – FMC serão administrados pela Fundação Artístico-
-Cultural de Betim – Funarbe de acordo com 
§ 2º A Funarbe acompanhará a conformidade à programa-
ção aprovada da aplicação dos recursos repassados pela 
União e Estado ao Município.  
§ 3º O conselho deve estabelecer as diretrizes gerais para 
o fomento da cultura e fiscalizar a aplicação do recurso 
advindo de fontes do SNC e do SEC. 
Art. 41. O Município deverá tornar público os valores e a 
finalidade dos recursos recebidos da União e do Estado, 

transferidos dentro dos critérios estabelecidos pelo Sistema 
Nacional e pelo Sistema Estadual de Cultura.  
Parágrafo único. O Município deverá zelar e contribuir 
para que sejam adotados pelo Sistema Nacional de Cultura 
critérios públicos e transparentes, com partilha e transfe-
rência de recursos de forma equitativa, resultantes de uma 
combinação de indicadores sociais, econômicos, demográ-
ficos e outros específicos da área cultural, considerando as 
diversidades regionais.  
Art. 42. O Município deverá assegurar a condição mínima 
para receber os repasses dos recursos da União, no âmbito 
do Sistema Nacional de Cultura, com a efetiva instituição 
e funcionamento dos componentes mínimos do Sistema 
Municipal de Cultura e  a alocação de recursos próprios 
destinados à Cultura na Lei Orçamentária Anual (LOA) e 
no Fundo Municipal de Cultura.  
CAPÍTULO III - Do Planejamento e do Orçamento  
Art. 43. O processo de planejamento e do orçamento do 
Sistema Municipal de Cultura – SMC deve buscar a inte-
gração do nível local ao nacional, ouvidos seus órgãos deli-
berativos, compatibilizando-se as necessidades da política 
de cultura com a disponibilidade de recursos próprios do 
Município, as transferências do Estado e da União e outras 
fontes de recursos.  
Parágrafo único. O Planejamento da Cultura será feito 
através do Plano Municipal de Cultura que será a base das 
atividades e programações do Sistema Municipal de Cul-
tura e seu financiamento será previsto no Plano Plurianual 
- PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei 
Orçamentária Anual - LOA.  
Art. 44. As diretrizes a serem observadas na elaboração do 
Plano Municipal de Cultura serão propostas nas Conferên-
cias Municipais de Cultura, através de grupos de trabalhos 
e instâncias setoriais, elaborado pela Funarbe e homolo-
gado pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Be-
tim- CMPCB. 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
Art. 45. O Município de Betim se integrou ao Sistema Na-
cional de Cultura – SNC por meio da assinatura do termo 
de adesão voluntária, na forma do regulamento. 
Art. 46. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis constitui 
crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, 
previsto no artigo 315 do Código Penal, a utilização de re-
cursos financeiros do Sistema Municipal de Cultura – SMC 
em finalidades diversas das previstas nesta Lei.  
Art. 47. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 48. Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara Municipal de Betim, 2 de agosto de 2016. 
Kleber Eduardo de Sousa Rezende 
1º Vice-Presidente 
(Originária do Projeto de Lei nº 088/16, de autoria de vá-
rios Vereadores) 
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   Betim, 18 de agosto de 2016. 
 

O Superintendente de Receitas, no uso de suas atribuições, comunica a realização da revisão de ofício do lançamento Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU, das Taxas com ele cobradas e dos respectivos créditos vinculados aos imóveis abaixo identificados. 
 
As correções dos lançamentos e respectivos créditos atingidos pelo ato de ofício resultam da constatação, mediante processo administrativo de 
revisão cadastral, de divergências entre as informações contidas no Cadastro Imobiliário do Município e os fatos relativos aos imóveis, quando da 
ocorrência do fato gerador do imposto, nos termos do artigo 149 da Lei Federal nº 5.172, de 1966 – CTN e do artigo 39 da Lei Municipal nº 3.323, de 
2000. 
 
A revisão do lançamento se dá em razão das circunstâncias previstas no artigo 2º, da Portaria Normativa SPR nº 002/2015 e não alcança crédito 
extinto segundo as previsões do artigo 156 da Lei Federal nº 5.172, de 1966 – CTN, do artigo 42 da Lei Municipal nº 3.323, de 2000, impedimento 
advindo da norma contida no parágrafo único do artigo 149 da Lei Federal 5172 de 1966 e no artigo 9º da Lei Municipal nº 3.322, de 2000. 
 

Número do 
Processo Lt. Qd. Bairro e 

Índice cadastral Tributo Exercícios 
Revisados Documentação relevante Fls. Motivo e 

Fundamentação Encaminhamento 

22583/2016 0015 0001 Estâncias do Sereno 
147.001.0150.001 IPTU e Taxas 2010/2011/ 

     2013/2014 

 
Boletim Cadastral 
Consulta de Débito 
CDA nº 20100003651 
Memo nº 00360/2016 
 

4 
5 
6/12 
2/3 

Item 17 
Art. 2º da Portaria SPR 
002/2015 

SCDA 

 
Legenda: Lt. = lote; Qd. = Quadra; Ex. = exercício(s) alcançado(s) pela revisão; Fls. = folhas dos autos em que se encontra a documentação que subsidia a revisão; Motivo e Fundamentação = Código conforme 
Portaria SPR 002/2015 que explicita a legislação que autoriza a revisão de ofício; SCRI = Seção de Rendas Imobiliárias; SCDA = Seção de Dívida Ativa. 
 
Betim, 18 de agosto de 2016. 

 
 

Samir Rachid Lauar 
Superintendente de Receitas 
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