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COMPETÊNCIAS DE ACORDO COM A LEI Nº 2421 DE 28 DE MARÇO DE 2019 

 

Disposição das Competências 
de Estruturação Administrativa 
da Prefeitura de Gurupi. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  

 

À Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, compete: 

Promover e assessorar exercícios culturais que resultem na preservação, apoio e incentivo 
destes para o desenvolvimento cultural do município; promover o desenvolvimento cultural do 
Município; valorizar e difundir as manifestações culturais da comunidade local; preservar os 
bens arquitetônicos, documentais e ecológicos do Município; garantir o acesso da população 
aos diversos bens e manifestações culturais; apoiar e/incentivar as diversas formas de produção 
cultural e artística a cargo do município; propor a adoção de incentivos fiscais para empresas 
privadas que contribuem para a produção artístico-cultural e para a preservação do Património 
Histórico do Município; Assegurar, junto aos poderes competentes, uma política de preservação 
do conjunto documental do Município; promover a integração das instituições de ensino com 
os órgãos culturais do Município; proteger o Património Cultural do Município por meio de 
inventário, repressão aos danos e às ameaças ao património; Propor a implantação de planos, 
para instalações de Centros Culturais nas áreas urbanas e rurais do Município; promover a 
integração da cultura, através de atividades artísticas com os bairros das zonas urbana e rural; 
Propor a execução de convénios com entidades públicas e parcerias com entidades privadas, 
objetivando um trabalho cultural mais abrangente; estabelecer intercâmbios com outros órgãos 
e entidades culturais do Estado e do País; acompanhar e supervisionar as atividades do arquivo 
cultural e do museu municipal; acompanhar e supervisionar as atividades de artes cénicas, artes 
plásticas, música e literatura, a cargo do Município; administrar e supervisionar os teatros sob a 
responsabilidade do Município; promover as atividades relativas à Banda Municipal; administrar 
as atividades da Biblioteca Municipal; promover as atividades de produção e divulgação de áudio 
e vídeo relativos às atividades culturais do Município; fomentar a utilização das potencialidades 
turísticas do Município, através de iniciativas e de investimentos de empreendedores 
particulares; fomentar as iniciativas empreendedoras e buscar linhas de crédito para 
investimentos, promover missões empresariais e a participação em eventos promocionais e em 
feiras e exposições; articulação e integração com os demais órgãos públicos e entidades da 
atividade privada, nos objetivos inerentes ao desenvolvimento turístico; criação e execução de 
programas em prol do desenvolvimento do turismo no município; proceder, no âmbito do seu 
Órgão, a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, 
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bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as 
diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo; implementar a execução de 
todos os serviços e atividades a cargo da Secretaria, com vistas à consecução das finalidades e 
competências definidas nesta lei e em outros dispositivos legais e regulamentos pertinentes; 
fazer cumprir as metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentarias e no 
Orçamento aprovado para a Secretaria. 


