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Lei Nº 1239/1982

INSTITUI A AUTARQUIA MUNICIPAL DE CULTURA,
ESPORTE E TURISMO, E CONTÉM OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. 1° - Fica instituída a Autarquia Municipal de Cultura, Esporte e Turismo -
AMCETUR, entidade administrativa do Município de União da Vitória, com
personalidade jurídica própria, autonomia e administrativa.

Art. 2° - A Autarquia Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - AMCETUR, é
pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Comarca de União da
Vitória, Estado do Paraná.

Art. 3°- A Autarquia Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, tem por objetivo:

I    -  estudar, projetar e executar a política de desenvolvimento cultural,
esportivo e turístico ;

II  - formular, coordenar e executar programas de incentivo das manifestações
artísticas, culturais, esportivas e turísticas;

III  - apoiar a preservação de valores culturais, caracterizados nas
manifestações artísticas, culturais e tradicionalistas e representativas da comunidade;

IV - incentivar a produção e a divulgação de eventos culturais, esportivos e
turísticos;

V - promover a integração da comunidade, através da mobilização de escolas,
colégios, faculdades, associações, clubes e centros culturais; á área de
desenvolvimento cultural, esportivo e turístico.

VI - organizar e promover programas esportivos, culturais e turísticos;

VII - celebrar convênios, acordos, contratos, ajustes e termos de compromisso
ou protocolo com pessoas e entidades públicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras, respeitando a legisla-ção em vigor.
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VIII - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com a cultura, esporte,
educação física e turísticas, compatíveis com as suas finalidades, e que forem
delegadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 4°- A Autarquia Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - AMCETUR será
administrada por uma Diretoria comportando: 

I -  a) Diretor Presidente, b) Diretor Financeiro, c) Diretor Administrativo, d)
Diretor Técnico, e) Assessoria Jurídica.

II -    Órgãos Auxiliares.

Art. 5°- As atribuições da Diretoria e dos órgãos Auxiliares serão definidos em
regulamento a ser baixado através de Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 6° - Os cargos de diretores serão providos em comissão de livre escolha e
nomeação pelo Prefeito Municipal, a quem caberá a fixação de remuneração, com teto
máximo ao nível de Direto rés dos órgãos da Prefeitura Municipal.

Art. 7° - O regime jurídico dos servidores da Autarquia será definido em
regulamento.

Art. 8º - São recursos financeiros da Autarquia Municipal de Cultura, Esporte e
Turismo:

I  - As dotações orçamentárias que lhe forem anualmente consignadas;
II - As subvenções. auxílios ou quaisquer contribuições estabelecidas pela

União, Estado e Município;
III - As rendas decorrentes da exploração de seus bens ou prestação de

serviços;
V - Os produtos de Operação de crédito
 VI - De percentual da renda bruta de quaisquer atividades culturais,

esportivas e turísticas.
VII - Quaisquer outros recursos que lhe forem destinados;

Parágrafo Único - Os recursos de que trata este artigo, serão aplicados
integralmente na manutenção e desenvolvimento das atividades da Autarquia.

Art. 9° - O Patrimônio da Autarquia fica constituí-do:

I - bens móveis ou imóveis que forem sendo adquiridos para instalação das
atividades correspondentes aos seus programas;

II - bens móveis, imóveis, e direitos livres de ônus, que lhe forem transferidos
em caráter definitivo, por pessoas naturais ou jurídicas, privadas ou públicas,
nacionais ou estrangeiras;
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III - doações, heranças ou legados de pessoas naturais ou jurídicas privadas
ou públicas' nacionais ou estrangeiras.

Art. 10 - A Autarquia ora instituída gozará de todas as regalias e privilégios de
que é investido o Município, e que implicitamente não sejam vedados pela
Constituição Federal.

Art. 11 - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na
data de sua publicação.

União da Vitória, 12 de novembro de 1982.  


