
 
 

ARENA TEMÁTICA “CULTURA: OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL” 

10 DE ABRIL DE 2019, ÀS 15H30, NA SALA 2 

 
Durante a Arena Temática serão debatidas quatro pautas municipalistas da Cultura, que almejam assegurar aos 

Municípios apoio técnico e recursos financeiros que contribuam na estruturação da gestão pública municipal de 

cultura, viabilizando a implementação de programas, políticas, projetos e ações culturais locais. 

 

PAUTA 1: Manter a atual cadeira de representação do poder público municipal no plenário do Conselho 

Nacional de Política Cultural (CNPC), destinada à Confederação Nacional de Municípios (CNM), no novo 

decreto federal que disporá sobre as competências, a composição e o funcionamento do CNPC, garantindo, 

assim, a participação da CNM no Conselho.  

 

PAUTA 2: Regulamentar o Sistema Nacional de Cultura (SNC) - § 3º do art. 216-A da Constituição Federal    

-, garantindo a autonomia municipal e o respeito às especificidades dos Municípios; e criar e implementar a 

transferência de recursos financeiros direta, simplificada, transparente e em plataforma única, da União aos 

Municípios, de modo a assegurar a desconcentração inter-regional – entre regiões -, interestadual – entre os 

Estados de uma mesma região – e intraestadual – entre os Municípios que compõem um mesmo Estado - no 

acesso aos recursos financeiros, a fim de viabilizar a criação, a implantação e o desenvolvimento dos sistemas 

municipais de cultura, de seus respectivos elementos constitutivos e de programas, políticas, projetos e ações 

culturais locais. 

 

PAUTA 3: Instituir - de forma complementar às regras indutoras instituídas na Instrução Normativa do MinC 

5/2017 - outras regras que promovam a desconcentração inter-regional, interestadual e intraestadual na 

distribuição dos recursos financeiros, no âmbito do incentivo fiscal da Lei Rouanet. 

 

PAUTA 4: Criar e implementar a Política Nacional de Incentivo Local à Economia da Cultura, que assegure 

apoio técnico e recursos financeiros oriundos da União aos Municípios, gerando condições para que a gestão 

pública municipal fomente cadeias produtivas da cultura em âmbito local e regional. 
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