LEI Nº 4829, 20 DE JUNHO DE 2007
INSTITUI O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR DE ITAJAÍ, NA ESTRUTURA BÁSICA DA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

VOLNEI JOSÉ MORASTONI, Prefeito de Itajaí. Faço saber que a Câmara Municipal votou e aprovou, e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Conservatório de Música Popular de Itajaí, órgão estruturado na Fundação
Cultural de Itajaí, que tem como objetivo a formação de músicos, em nível técnico, em várias áreas
da arte musical.
Art. 2º O Conservatório de Música Popular de Itajaí, também denominado Conservatório de Música
Popular Cidade de Itajaí, será gerido pelo Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí.
Art. 3º Ficam criados os cargos de Diretor Geral de Ensino e de Assessor de Direção, ambos os
cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo,
que passa a integrar o Quadro de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais, cujos
vencimentos e atribuições estão descritos no Anexo Único desta Lei.
Art. 4º As atividades vinculadas ao Conservatório de Música Popular de Itajaí, por sua
especificidade, serão desenvolvidas de acordo com o estabelecido em resolução baixada pelo
Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí.
Art. 5º O Conservatório de Música Popular de Itajaí conterá em sua estrutura um Conselho
Deliberativo, que terá como competência:
I - propor medidas pedagógicas e administrativas á direção do Conservatório, visando seu
desempenho eficiente na área da formação musical;
II - manifestar-se sobre a programação de trabalho do Conservatório, do plano de aplicação dos
recursos e sobre seu orçamento;
III - formular e aprovar seu Regimento Interno;
IV - fiscalizar atos administrativos e financeiros do Conservatório.
Art. 6º O Conselho Deliberativo do Conservatório de Música Popular de Itajaí será constituído por
seis membros efetivos e seis suplentes, cuja formação será:
I - Diretor do Conservatório e suplente;
II - Representante da Casa da Cultura Dide Brandão e suplente;
III - Representante da Secretaria de Governo e suplente;
IV - Representante do Conselho Municipal de Cultura e suplente;
V - Dois representantes indicados pela Câmara Setorial de Música e suplentes.
§ 1º A Presidência do Conselho Deliberativo será exercida pelo Diretor do Conservatório.
§ 2º Com exceção do Diretor do Conservatório, os demais membros e seus suplentes serão
indicados pelos respectivos órgãos ou organizações para posterior apreciação e aprovação do
Prefeito Municipal.
§ 3º O Mandato do Conselho Deliberativo será de dois anos, permitida a recondução.

§ 4º Os membros do Conselho Deliberativo não serão remunerados.
Art. 7º O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre e extraordinariamente
quando se fizer necessário, por convocação oficial de seu representante ou de metade de seus
membros.
§ 1º As reuniões serão realizadas com o quorum mínimo de metade mais um de seus membros.
§ 2º As decisões do Conselho Deliberativo serão registradas em ata e encaminhadas formalmente á
direção do Conservatório e ao Superintendente da Fundação Municipal de Cultura.
§ 3º As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria dos membros presentes,
cabendo ao Presidente o voto de desempate.
Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias
da Fundação Cultural de Itajaí.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Itajaí, 20 de junho de 2007.
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito de Itajaí
ANEXO ÚNICO
_______________________________________________________________________
|
CARGO
|QUANT.|SÍMBOLO|VENCIMENTO|GRATIFICAÇÃO| TOTAL |
|
| |
|
| DE FUNÇÃO |
|
|=======================|======|=======|==========|============|========|
|Diretor Geral de Ensino|01 |AAS2D | 2.060,84|70%
|3.503,43|
|-----------------------|------|-------|----------|------------|--------|
|Assessor de Direção |01 |ADI | 1.002,08|50%
|1.503,12|
|_______________________|______|_______|__________|____________|________|
ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR GERAL DE ENSINO:
I - Dirigir todas as atividades no âmbito do Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí;
II - Elaborar relatórios, pareceres, trabalhos de pesquisa, acompanhamento e avaliação do
desempenho dos professores e alunos vinculados às atividades realizadas no Conservatório;
III - Dirigir e acompanhar os programas e/ou projetos desenvolvidos no Conservatório;
IV - Apresentar ao Superintendente da Fundação Cultural de Itajaí relatório periódico de todas as
atividades realizadas no âmbito de sua diretoria;
ATRIBUIÇÕES DO ASSESSOR DE DIREÇÃO:
I - O assessor de direção receberá a designação do Diretor Geral de Ensino para exercer suas
funções de acordo com as necessidades permanentes e contingentes no Conservatório.
II - Para o exercício deste cargo o ocupante deverá possuir experiência profissional nas funções
executivas afins à administração pública, preferencialmente com formação superior em curso de
graduação de 3º grau.
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