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 ESTABELECE PROGRAMA DE TRABALHO PARA 

OS ÓRGÃOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO 

MUNICIPIO DE VARGINHA PARA O MÊS DE 

JANEIRO DE 2014 

  

O Diretor Superintendente da Fundação Cultural 

do Municipio de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das  atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo Art. 11, caput, e pelo Art. 12, incisos III e V 

do  Estatuto da instituição 

 R   E   S   O   L   V   E   :  

Art. 1º  - Colocar em recesso total o Theatro 

Municipal Capitólio durante o mês de janeiro de 2014, tendo em vista a 

realização dos indispensáveis serviços de revisão do sistema elétrico, dos 

extintores preventivos contras incêndios, das instalações hidráulicas, dos 

serviços de limpeza da área administrativa anexa ao  prédio principal e de 

pintura do Foyer Aurélia Rubião, além, da execução das medidas técnicas que 

antecedem a restauração e revitalização do importante complexo cultural.  

Art. 2º - Todos os projetos estruturantes da 

Fundação Cultural do Município de Varginha – Cidade Criativa, Economia 

Criativa, Quinta da Boa Música e Sabadão Cultural -  entrarão em recesso de 

23 de dezembro de 2013 até 31 de janeiro de 2014, de vez que, neste 

período, existe a premente, inadiável e indispensável necessidade de 

execução das seguintes tarefas:  

a) Fechamento dos dados e registros para 

elaboração do Balanço do Exercício de 2013;  

b) Elaboração do Relatório Oficial de Trabalho de 

2013; 
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c) Efetivação da transição do processo de 

Assessoria e Consultoria Sistêmica para a 

CONAM-Consultoria de Administração 

Municipal; 

d) Elaboração e implementação dos editais e 

processos licitatórios das diversas áreas para o 

exercício de 2014.  

Art. 3º - No período de 23/ 12/ 2013 a 31/ 01/ 2014, 

o Conselho Deliberativo, o Conselho de Programação e o Diretor 

Superintendente trabalharão de forma interativa e consensual, na 

reestruturação e elaboração das mudanças operacionais, técnicas e 

administrativas em todas as áreas e setores da instituição, objetivando a 

melhoria qualitativa e as condições de trabalho no âmbito da Fundação 

Cultural do Municipio de Varginha. 

 

 

Francisco Graça de Moura 

Diretor superintendente da  

Fundação Cultural do Município de Varginha 


