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Carta do Presidente
Prezado(a) municipalista,
A institucionalização da gestão municipal é fundamental para garantir a
efetividade das políticas públicas. E isso não é diferente na área da cultura. À medida que a gestão pública municipal de cultura se fortalece, os
programas, as políticas, os projetos e as ações culturais locais têm maiores condições para se desenvolverem e, consequentemente, para gerarem impactos mais expressivos na vida da população local.
Nesta cartilha, os gestores receberão orientações relevantes para estruturarem o Sistema Municipal de Cultura, que tem como finalidade primordial a institucionalização e a qualificação da gestão pública de cultura
dos Municípios.
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Considerações Iniciais
Quais são as consequências de se aderir ao Sistema Nacional de Cultura? No que consiste o Sistema Municipal de Cultura? Como estruturar o
Conselho, o Plano e o Fundo Municipal de Cultura?
A presente publicação pretende auxiliar, em seus três capítulos, o trabalho dos gestores municipais, sinalizando respostas para esses questionamentos tão recorrentes.
O primeiro capítulo trata do Sistema Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura. Contextualiza o pleito municipalista referente à regulamentação do Sistema Nacional de Cultura e à criação da transferência de
recursos financeiros direta, simplificada, transparente e em plataforma única, da União aos Municípios, em prol do fortalecimento da gestão pública
municipal de cultura no Brasil. Orienta, ainda, sobre a adesão ao Sistema
Nacional de Cultura, por meio da qual são pactuados compromissos mútuos entre os governos municipal e federal, como, por exemplo, no caso
dos Municípios, o de criar, de coordenar e de desenvolver o Sistema Municipal de Cultura.
O segundo capítulo explicita os compromissos firmados pelo Poder Executivo municipal ao assinar o Acordo de Cooperação Federativa do Sistema
Nacional de Cultura. Indica sugestões de iniciativas voltadas à estruturação do Sistema Municipal de Cultura e dos seus elementos constitutivos,
em consonância com esses compromissos assumidos pelo Município.
No último capítulo são apresentadas sugestões de iniciativas com o intuito de garantir que o Sistema Municipal de Cultura seja implementado e
conquiste relevância junto à gestão pública municipal, impactando, positivamente, a vida da população local.
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1. Sistema Nacional
de Cultura e Plano
Nacional de Cultura: o
que é preciso saber?
Por meio da Emenda Constitucional 71/2012 – que inseriu o art. 216-A na
Constituição Federal – foi instituído o Sistema Nacional de Cultura (SNC),
uma ideia que inspirada, sobretudo, na experiência do Sistema Único de
Saúde (SUS), foi inicialmente gestada em 2002 e, desde então, vem sendo defendida e disseminada junto aos Municípios e Estados pelo governo federal.
Apesar de instituído na Constituição Federal em 2012, o SNC ainda não
foi regulamentado conforme requisitado no § 3º do art. 216-A, o que vem
refletindo na manifestação do sentimento de frustração em gestores públicos municipais e agentes culturais da sociedade civil que, motivados pelo
governo federal, dedicaram-se desde 2003 para instituir ou aprimorar os
elementos que constituiriam ou constituem seus Sistemas Municipais de
Cultura, como o Conselho, o Plano e o Fundo Municipal de Cultura.
Além disso, a ausência da regulamentação do SNC inviabiliza os Municípios que criaram seus sistemas de cultura de receberem recursos financeiros por meio do repasse fundo a fundo: do Fundo Nacional de Cultura
aos Fundos Municipais de Cultura, possibilidade essa que o governo federal sinalizava junto à proposta do SNC1.

1 A referida proposta se encontra consolidada na publicação do governo federal que se intitula: Estruturação, Institucionalização e Implementação do Sistema Nacional de Cultura.
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ALERTA

Diante disso, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem como um dos seus pleitos municipalistas prioritários a regulamentação do § 3º do art.
216-A da Carta Magna, que garanta, no âmbito do
SNC, a autonomia municipal e o respeito às especificidades dos Municípios, em termos de quantidade
populacional e de recursos humanos, estruturais e
financeiros, haja vista que proporcionar os meios de
acesso à cultura é uma competência constitucional
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, assim como estabelecido pelo art.
23 da Constituição Federal.

Além disso, para a CNM é fundamental que seja criada, no âmbito da cultura, a transferência de recursos financeiros federais aos Municípios de
forma direta – e não apenas por meio de convênios e contratos de repasse2 –, simplificada, transparente e em plataforma única, que assegure a
obrigatoriedade de repasses financeiros regulares, automáticos e equitativos. O objetivo é que os Municípios tenham melhores condições de estruturar técnica e financeiramente sua gestão pública municipal de cultura,
em curto, médio e longo prazo, viabilizando a formulação, a implantação e
o desenvolvimento dos Sistemas Municipais de Cultura, de seus respectivos elementos constitutivos e de programas, de políticas, de projetos e
de ações culturais locais.
Contudo, a CNM alerta que a criação da transferência direta, simplificada,
transparente e em plataforma única de recursos financeiros federais aos
Municípios não é suficiente. É necessário ainda que ocorra o fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, no âmbito da Lei Rouanet3, bem como o

2 De acordo com o estudo da área técnica de Cultura da CNM Transferência de recursos financeiros federais do
Ministério da Cultura aos Municípios Brasileiros (2008-2018), apenas 12% dos Municípios brasileiros celebraram
convênios e contratos de repasse com o Ministério da Cultura (MinC) entre os anos de 2008 e 2018.
3 A Lei Federal 8.313/1991, mais conhecida como Lei Rouanet ou Lei Federal de Incentivo à Cultura, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), estruturado para ser implementado por meio dos seguintes mecanismos
de financiamento de programas, projetos e ações culturais: incentivo fiscal; Fundo Nacional de Cultura; e Fundos de
Investimentos Culturais e Artísticos – este último, nunca implantado. Diante disso, ressalta-se que o incentivo fiscal,
em razão da sua relevância, passou, de maneira equivocada, a ser compreendido como sinônimo de Lei Rouanet.
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aumento expressivo dos recursos federais para a cultura, em concordância com o inc. XII do §1º do art. 216-A da Constituição Federal, que estabeleceu como um dos princípios do SNC a “ampliação progressiva dos
recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura”.
A área técnica de Cultura da CNM vem atuando em prol da aprovação
dessas pautas municipalistas junto ao governo federal e ao Congresso Nacional. Acompanhe as diversas iniciativas que vêm sendo desenvolvidas
e apoie o trabalho da Confederação: www.cultura.cnm.org.br.

necessário, deve ainda dispor – para o desenvolvimento do processo de instituição e implementação
do Sistema Municipal de Cultura e dos seus elementos constitutivos.

FIQUE DE
OLHO

O Município que demonstrar interesse em aderir ao SNC – o que não é
obrigatório –, deve fazer a adesão por meio do Acordo de Cooperação Federativa do SNC, disponibilizado na plataforma: http://snc.cultura.gov.br.

SAIBA
MAIS

Quer saber se o seu Município é um dos 2.676 que
já aderiram ao SNC?
Acesse o site: http://ver.snc.cultura.gov.br

Nesse aspecto, a CNM recomenda que, antes de aderir ao SNC, o(a) prefeito(a) esteja inteirado(a) dos compromissos mútuos entre o Município e
o governo federal, que serão pactuados por meio desse acordo, firmado a partir de publicação no Diário Oficial da União (DOU). Ao aderir ao
SNC, o Município, por exemplo, se compromete a criar, a coordenar e a
desenvolver o Sistema Municipal de Cultura, além de elaborar – em conjunto com a sociedade –, de institucionalizar e de implementar o Plano
Municipal de Cultura.
Ao conhecer os compromissos que o Município deverá assumir ao aderir ao SNC, recomenda-se que
a prefeitura averigue quais são os recursos humanos, estruturais e financeiros que dispõe – e, caso
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Mesmo que, ao longo desse processo, possam surgir novos recursos humanos, estruturais e financeiros – inclusive outros recursos externos à prefeitura –, é relevante ter esclarecido quais meios estão
disponíveis para essa inciativa, a fim de evitar que o
processo deixe de ser concluído por falta de planejamento ou por conta de um planejamento que não
condiz com a realidade municipal.

Além disso, o Município que aderir ao SNC deve indicar responsável – preferencialmente, o dirigente do órgão gestor municipal de cultura –, que,
dentre outras atribuições, fica incumbido pelo desenvolvimento de um
plano de trabalho para efetivar os compromissos pactuados no acordo.

Saiba mais sobre o SNC no site:
http://portalsnc.cultura.gov.br

SAIBA
MAIS
A Emenda Constitucional 48/2005 estabeleceu na Carta Magna, na forma
do § 3º do seu art. 215, a necessidade da elaboração e da aprovação, a
cada dez anos, de lei federal que institua um Plano Nacional de Cultura
(PNC) e que, portanto, garanta sua existência e continuidade.
A Lei Federal 12.343/2010, conforme a determinação constitucional, instituiu o PNC vigente entre os anos de 2010 e 2020. A Portaria do MinC
123/2011 instituiu as 53 metas do PNC, que auxiliam a União na concre-
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tude do conteúdo estabelecido na Lei Federal 12.343/2010. Dentre essas
metas, destacam-se as 16 que, explicitamente, fazem referência aos Municípios brasileiros:
¡ Meta 1: SNC institucionalizado e implementado, com 100% das
Unidades da Federação e 60% dos Municípios com sistemas de
cultura institucionalizados e implementados;
¡ Meta 2: 100% das Unidades da Federação e 60% dos Municípios atualizando o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC);
¡ Meta 5: Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC) implantado, com 100% das Unidades da Federação e 60% dos Municípios com legislação e política de patrimônio aprovadas;
¡ Meta 12: 100% das escolas públicas de educação básica com
a disciplina de arte no currículo escolar regular com ênfase em
cultura brasileira, linguagens artísticas e patrimônio cultural;
¡ Meta 13: 20 mil professores de arte de escolas públicas com formação continuada;
¡ Meta 14: 100 mil escolas públicas de educação básica desenvolvendo permanentemente atividades de arte e cultura;
¡ Meta 22: Aumento em 30% no número de Municípios brasileiros
com grupos em atividade nas áreas de teatro, dança, circo, música, artes visuais, literatura e artesanato;

¡ Meta 30: 37% dos Municípios brasileiros com cineclube;
¡ Meta 31: Municípios brasileiros com algum tipo de instituição ou
equipamento cultural, entre museu, teatro ou sala de espetáculo, arquivo público ou centro de documentação, cinema e centro cultural;
¡ Meta 32: 100% dos Municípios brasileiros com ao menos uma
biblioteca pública em funcionamento;
¡ Meta 36: Gestores de cultura e conselheiros capacitados em
cursos promovidos ou certificados pelo Ministério da Cultura em
100% das Unidades da Federação e 30% dos Municípios, dentre os quais, 100% dos que possuem mais de 100 mil habitantes;
¡ Meta 37: 100% das Unidades da Federação e 20% dos Municípios, sendo 100% das capitais e 100% dos Municípios com
mais de 500 mil habitantes, com secretarias de cultura exclusivas instaladas;
¡ Meta 43: 100% das Unidades da Federação com um núcleo de
produção digital audiovisual e um núcleo de arte tecnológica e
inovação;
¡ Meta 49: Conferências Nacionais de Cultura realizadas em 2013
e 2017, com ampla participação social e envolvimento de 100%
das Unidades da Federação e 100% dos Municípios que aderiram ao SNC.

¡ Meta 23: 15 mil Pontos de Cultura em funcionamento, compartilhados entre o governo federal, as Unidades da Federação e os
Municípios integrantes do SNC;
¡ Meta 24: 60% dos Municípios de cada macrorregião do país com
produção e circulação de espetáculos e atividades artísticas e
culturais fomentados com recursos públicos federais;
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VOCÊ
SABIA?

Você sabia que pode monitorar como o governo federal vem trabalhando para cumprir essas metas?
Acesse o site http://pnc.cultura.gov.br/metas-do-pnc/
e acompanhe as metas que são relevantes para o
seu Município.
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2. Sistema Municipal
de Cultura: como
estruturar?
O art. 216-A da Constituição Federal estabelece que constitui a estrutura
do SNC, os órgãos gestores de cultura, os conselhos de política cultural,
as conferências de cultura, os sistemas de financiamento à cultura, os
planos de cultura, os sistemas de informações e indicadores culturais, os
programas de formação na área da cultura, os sistemas setoriais de cultura e as comissões intergestores.
Diante disso, a área técnica de Cultura da CNM formulou a presente cartilha a fim de auxiliar os Municípios que têm interesse em aderir ou que já
aderiram ao SNC. Nos próximos subcapítulos, os gestores vão encontrar
sugestões de iniciativas voltadas à estruturação do Sistema Municipal de
Cultura e dos seus elementos constitutivos, tendo em vista os compromissos pactuados por meio do Acordo de Cooperação Federativa do SNC.

2.1 Sistema de Cultura
O Sistema Municipal de Cultura é formado por um conjunto de elementos
constitutivos interdependentes – como, por exemplo, o Órgão Gestor Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural, a Conferência
Municipal de Cultura, o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e o
Plano Municipal de Cultura – e instituído por meio de lei própria, em prol
do fortalecimento da gestão pública municipal de cultura e, consequentemente, do desenvolvimento de programas, de políticas, de projetos e
de ações culturais locais.

¡ Integrar-se ao SNC e ao Sistema Estadual de Cultura;
¡ Criar condições de natureza administrativa, participativa, orçamentária e legal para sua integração ao SNC;
¡ Criar, coordenar e desenvolver o Sistema Municipal de Cultura;
¡ Promover a integração com a União, com o Estado e com outros
Municípios, a fim de desenvolver metas conjuntas, inclusive, por
meio de consórcios públicos.
Diante desses compromissos, sugerem-se ao Poder Executivo municipal
os seguintes exemplos de iniciativas para:
¡ Integrar-se ao SNC
» Verificar se o Município aderiu ao SNC, acessando o site http://ver.snc.cultura.gov.br/;
» Caso tenha aderido, inteirar-se dos compromissos pactuados
no documento de adesão ao SNC para considerá-los no processo de instituição do Sistema Municipal de Cultura;
» Pleitear ao órgão gestor federal de cultura apoio técnico e/
ou financeiro para instituir o Sistema Municipal de Cultura, de
acordo com os compromissos assumidos pelo governo federal no documento de adesão ao SNC.
¡ Integrar-se ao Sistema Estadual de Cultura
» Averiguar se o seu Estado instituiu o Sistema Estadual de
Cultura;
» Caso tenha instituído, apropriar-se da legislação que instituiu
e regulamentou o Sistema Estadual de Cultura para observá-la
no processo de instituição do Sistema Municipal de Cultura;
» Pleitear ao órgão gestor estadual de cultura apoio técnico e/
ou financeiro para instituir o Sistema Municipal de Cultura, em
concordância com os compromissos assumidos pelo governo

Ao aderir ao SNC, o Município, especificamente, se compromete a:
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estadual na legislação que instituiu e regulamentou o Sistema
Estadual de Cultura.
¡ Criar condições de natureza administrativa, participativa, orçamentária e legal para sua integração ao SNC
¡ Criar, coordenar e desenvolver o Sistema Municipal de Cultura
» Verificar quais são os recursos humanos, estruturais e financeiros que a prefeitura dispõe – e, caso necessário, deve ainda
dispor – para o desenvolvimento do processo de instituição
e de implementação do Sistema Municipal de Cultura e dos
seus elementos constitutivos;
» Elaborar e implementar – contando com a participação, caso exista, do Conselho Municipal de Política Cultural – planejamento para o desenvolvimento do processo de instituição do Sistema Municipal de Cultura e dos seus elementos
constitutivos;
» Formular – contando com a participação, caso exista, do Conselho Municipal de Política Cultural – Projeto de Lei que institua
e regulamente o Sistema Municipal de Cultura e seus elementos constitutivos, submetendo-o à aprovação da Câmara de
Vereadores e, em seguida, à sanção do(a) prefeito(a);
» Elaborar, anualmente, e executar – contando com a participação do Conselho Municipal de Política Cultural – planejamento
para o desenvolvimento do processo de implementação do Sistema Municipal de Cultura e dos seus elementos constitutivos.
¡ Promover a integração com a União, com o Estado e com outros Municípios, a fim de desenvolver metas conjuntas, inclusive, por meio de consórcios públicos
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» Pleitear ao órgão gestor federal de cultura apoio técnico e/ou
financeiro para implementar o Sistema Municipal de Cultura,
de acordo com os compromissos assumidos pelo governo federal no documento de adesão ao SNC;
» Pleitear ao órgão gestor estadual de cultura apoio técnico e/
ou financeiro para implementar o Sistema Municipal de Cultura, em concordância com os compromissos assumidos pelo
governo estadual na legislação que instituiu e regulamentou
o Sistema Estadual de Cultura;
» Compartilhar com outros Municípios sua experiência referente ao processo de instituição e de implementação do Sistema
Municipal de Cultura e dos seus elementos constitutivos, tendo em vista fortalecer a gestão cultural em âmbito regional.
De acordo com a pesquisa que subsidiou o estudo
das áreas técnicas de Cultura e de Consórcios da
CNM Atuação de Consórcios Públicos Intermunicipais na Área da Cultura no Brasil, dos 85 consórcios
que indicaram ter previsão para atuar na área da cultura, encontram-se consorciados 1.419 Municípios.
Desses, 898 (63,3%) fazem parte de consórcios que
ainda não iniciaram essa atuação, enquanto os demais 521 (36,7%) integram consórcios que inauguraram essa atuação.

SAIBA
MAIS

Interessado em constituir um consórcio público intermunicipal com os Municípios vizinhos para atuar
na área da cultura de forma integrada, em âmbito
regional? Acesse o site http://www.consorcios.cnm.
org.br/.
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2.2 Órgão Gestor de Cultura
No documento de adesão ao SNC, o governo federal e o Município, no
âmbito de suas competências, se comprometem a promover as condições institucionais para criar, implantar e/ou manter um órgão gestor das
políticas públicas de cultura em suas respectivas esferas administrativas.
Indica-se a necessidade de se estabelecer o Órgão Gestor Municipal de
Cultura – caso ainda não tenha sido criado – como um elemento constitutivo na legislação que instituir e regulamentar o Sistema Municipal de Cultura. No caso de já existir um Órgão Gestor de Cultura no Município, recomenda-se que sejam firmadas as alterações que se fizerem necessárias
na legislação que o instituiu e o regulamentou para que essa instância da
estrutura administrativa municipal se configure como um elemento constitutivo do Sistema Municipal de Cultura.
Não há necessidade de ser exclusivo para cultura ou ser uma secretaria.
No âmbito local, a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal
de Educação e Cultura com departamento de cultura e a Fundação Municipal de Cultura são exemplos de órgãos gestores municipais de cultura.
Diante desses compromissos, sugere-se ao Poder Executivo municipal que
essa instância da estrutura administrativa do Município tenha as competências de gerir e de coordenar o Sistema Municipal de Cultura, a fim de
garantir sua implementação.

2.3 Conselho de Política Cultural
No documento de adesão ao SNC, o governo federal e o Município, no
âmbito de suas competências, se comprometem a promover as condições
institucionais para criar, instalar, implementar e/ou fortalecer um processo participativo de formulação de políticas públicas de cultura em suas
respectivas esferas administrativas, estimulando a criação de fóruns, colegiados e conselhos de política cultural que atuem de forma integrada.
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O documento compreende que o conselho de política cultural trata-se de
um espaço de pactuação de políticas públicas de cultura, de caráter consultivo e deliberativo, composto por, no mínimo, 50% de representantes da
sociedade civil, eleitos democraticamente. Além disso, indica, pelo menos,
as seguintes competências para essa instância colegiada:
¡ Elaborar e aprovar os planos de cultura a partir das diretrizes e das
prioridades para a gestão pública de cultura definidas nas conferências de cultura da respectiva esfera administrativa, bem como acompanhar a execução desse instrumento de planejamento;
¡ Apreciar e aprovar as diretrizes do fundo de cultura da respectiva esfera administrativa;
¡ Acompanhar o cumprimento das diretrizes e dos instrumentos de
financiamento da cultura;
¡ Fiscalizar a aplicação dos recursos oriundos das transferências
entre os Entes da Federação.
Ao aderir ao SNC, o Município, especificamente, se compromete a:
¡ Criar e implantar ou reestruturar o Conselho Municipal de Política Cultural – composto por, no mínimo, 50% de representantes
da sociedade civil, eleitos democraticamente –, garantindo o seu
funcionamento;
¡ Fomentar a participação social por meio da criação de fóruns
municipais de cultura.
Diante desses compromissos, sugerem-se ao Poder Executivo municipal
os seguintes exemplos de iniciativas para:
¡ Criar e implantar ou reestruturar o Conselho Municipal de Política Cultural – composto por, no mínimo, 50% de representantes da sociedade civil, eleitos democraticamente – garantindo o seu funcionamento
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» Caso ainda não exista o Conselho de Política Cultural no Município, criá-lo como um elemento constitutivo na legislação
que instituir e regulamentar o Sistema Municipal de Cultura;
» Caso já exista o Conselho de Política Cultural no Município,
firmar as alterações que se fizerem necessárias na legislação
que o instituiu e o regulamentou para que essa instância colegiada se configure como um elemento constitutivo do Sistema
Municipal de Cultura;
» Estruturar e coordenar o processo de composição dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural, que são representantes do poder público e da sociedade civil – estes últimos devem ser escolhidos por meio de processo eleitoral e
corresponder a, no mínimo, metade do total de conselheiros;
» Estabelecer a organização para o funcionamento do Conselho
Municipal de Política Cultural por meio de regimento interno formulado e aprovado pelos membros dessa instância colegiada;
» Promover capacitações para os membros do Conselho Municipal de Política Cultural em temas como gestão pública e
legislação municipal, a fim de qualificá-los para sua atuação
como conselheiros representantes do poder público e da sociedade civil;
» Realizar as reuniões ordinárias e extraordinárias e demais atividades do Conselho Municipal de Política Cultural, de modo
a registrar seus encaminhamentos, assegurando-os em concordância com as competências dessa instância colegiada,
definidas na legislação que a instituiu e a regulamentou.
¡ Fomentar a participação social por meio da criação de fóruns
municipais de cultura
» Apoiar a atuação dos fóruns municipais de cultura, de forma
a integrá-la com a atuação do Conselho Municipal de Política Cultural.
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2.4 Conferência de Cultura
No documento de adesão ao SNC, o governo federal e o Município, no
âmbito de suas competências, se comprometem a promover as condições
institucionais para realizar conferências de cultura em suas respectivas
esferas administrativas, de modo a fortalecer o processo participativo nos
debates sobre políticas públicas de cultura.
O documento entende que a conferência de cultura tem a finalidade de
definir diretrizes e prioridades para a gestão pública de cultura, que subsidiarão a elaboração do plano de cultura, devendo ser convocada pelo
Poder Executivo nas respectivas esferas administrativas.
Ao aderir ao SNC, o Município, especificamente, se compromete a:
¡ Realizar conferências municipais de cultura, previamente às conferências estaduais e nacionais de cultura, seguindo o calendário
estabelecido pelo governo federal;
¡ Apoiar a realização e participar das conferências estaduais e nacionais de cultura.
Diante desses compromissos, sugerem-se ao Poder Executivo municipal
os seguintes exemplos de iniciativas para:
¡ Realizar conferências municipais de cultura, previamente às
conferências estaduais e nacionais de cultura, seguindo o
calendário estabelecido pelo governo federal
» Estabelecer a Conferência Municipal de Cultura como um elemento constitutivo na legislação que instituir e regulamentar o
Sistema Municipal de Cultura;
» Convocar a Conferência Municipal de Cultura, observando a
periodicidade determinada para sua realização na legislação
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»

»

»
»

que o instituiu e o regulamentou e/ou no calendário do governo federal ou estadual;
Formular – contando com a participação do Conselho Municipal de Política Cultural – o regimento interno da Conferência
Municipal de Cultura que regule a sua realização;
Promover – contando com a participação do Conselho Municipal de Política Cultural – atividades preparatórias para a Conferência Municipal de Cultura;
Realizar – contando com a participação do Conselho Municipal de Política Cultural – a Conferência Municipal de Cultura;
Elaborar, após a realização da Conferência Municipal de Cultura, relatório que registre as diretrizes e as prioridades definidas
para a gestão pública municipal de cultura, o qual, caso ainda
não exista o Plano de Cultura no Município, deve subsidiar a
elaboração desse instrumento de planejamento.

¡ Apoiar a realização e participar das conferências estaduais e
nacionais de cultura
» Escolher, durante a realização da Conferência Municipal de
Cultura – caso seja realizada motivada pelo calendário do governo federal ou estadual –, os delegados que representarão
o Município na Conferência Estadual de Cultura;
» Formular, após a realização da Conferência Municipal de Cultura – caso tenha ocorrido provocada pelo calendário do governo
federal ou estadual –, relatório que registre as demandas e as
propostas deliberadas para serem encaminhadas ao governo estadual e debatidas na Conferência Estadual de Cultura.

2.5 Sistema de Financiamento à Cultura
No documento de adesão ao SNC, o governo federal e o Município, no
âmbito de suas competências, se comprometem a promover as condições
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institucionais para fortalecer, integrar e otimizar os mecanismos de financiamento para a área da cultura em suas respectivas esferas administrativas.
Ao aderir ao SNC, o Município, especificamente, se compromete a criar e
a implantar ou reestruturar o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, em especial, o Fundo Municipal de Cultura, garantindo sua manutenção e os recursos para o seu funcionamento.
Diante desses compromissos, sugerem-se ao Poder Executivo municipal
os seguintes exemplos de iniciativas:
¡ Caso ainda não exista o Fundo de Cultura no Município, criá-lo e
regulamentá-lo – na legislação que instituir e regulamentar o Sistema Municipal de Cultura – como fundo público municipal de
cultura de natureza meramente contábil4;
¡ Caso já exista o Fundo de Cultura no Município, firmar as alterações que se fizerem necessárias na legislação que o instituiu e
o regulamentou para que esse mecanismo de financiamento se
configure como um elemento constitutivo do Sistema Municipal
de Cultura;
¡ Realizar o cadastramento do Fundo Municipal de Cultura na Receita Federal, de modo que tenha um CNPJ próprio (matriz);
¡ Criar conta bancária específica para a movimentação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura;
¡ Estabelecer unidade orçamentária própria do Fundo Municipal
de Cultura;
¡ Definir anualmente – contando com a participação do Conselho
Municipal de Política Cultural – os programas, as políticas, os projetos e as ações do Plano Municipal de Cultura, que serão priorizados para serem executados no próximo ano;
¡ Prever anualmente recursos financeiros para a unidade orçamen-

4 No Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE), classifica-se como Fundo Público da Administração Direta Municipal, código 133-3: https://concla.ibge.gov.br/estrutura/natjur-estrutura/
natureza-juridica-2018/23179-133-3-fundo-publico-da-administracao-direta-municipal.
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tária própria do Fundo Municipal de Cultura na Lei Orçamentária
Anual (LOA), que garantam o desenvolvimento dos programas,
das políticas, dos projetos e das ações do Plano Municipal de
Cultura, que foram priorizados;
¡ Executar os recursos financeiros, de modo a garantir a implementação dos programas, das políticas, dos projetos e das ações do
Plano Municipal de Cultura, que foram priorizados.

2.6 Plano de Cultura
No documento de adesão ao SNC, o governo federal e o Município, no
âmbito de suas competências, se comprometem a promover as condições
institucionais para elaborar e efetivar o plano de cultura em suas respectivas esferas administrativas.
Ao aderir ao SNC, o Município, especificamente, se compromete a elaborar – em conjunto com a sociedade –, a institucionalizar e a implementar
o Plano Municipal de Cultura.

SAIBA
MAIS

Acesse a cartilha Planejamento para a Gestão Pública Municipal de Cultura: como elaborar um Plano de Cultura? e assista à Roda de Conhecimento
Elaboração de Planos Municipais de Cultura, que
apresentam metodologia de elaboração de plano
municipal de cultura em cinco etapas – formulada
pela área técnica de Cultura da CNM –, orientando
como os Municípios podem criar esse instrumento
de planejamento para o Poder Executivo municipal.

Indica-se a necessidade de se estabelecer o Plano Municipal de Cultura
– caso ainda não tenha sido elaborado – como um elemento constitutivo
na legislação que instituir e regulamentar o Sistema Municipal de Cultura. No caso de já existir o Plano de Cultura no Município, recomenda-se
que sejam firmadas as alterações que se fizerem necessárias na legisla-
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ção que o instituiu e o regulamentou para que esse instrumento de planejamento se configure como um elemento constitutivo do Sistema Municipal de Cultura.

2.7 Sistema de Informações e Indicadores
Culturais
No documento de adesão ao SNC, o governo federal e o Município, no
âmbito de suas competências, se comprometem a promover as condições
institucionais para implantar e publicizar o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) (http://sniic.cultura.gov.br/), criado
pela Lei 12.343/2010.
Nesse âmbito, cabe ao governo federal desenvolver, implantar e manter
o SNIIC, responsabilizando-se pelo gerenciamento do sistema informatizado e pela publicização das informações. Ao Município, por sua vez,
compete designar o responsável pela alimentação das informações no
SNIIC, conforme orientação do governo federal, compartilhando-as por
meio desse sistema.
Diante desses compromissos, sugere-se que o Município busque junto ao
órgão gestor federal de cultura as orientações para compartilhar as informações no SNIIC.

2.8 Programa de Formação na Área da Cultura
No documento de adesão ao SNC, o governo federal e o Município, no
âmbito de suas competências, se comprometem a promover as condições institucionais para integrar programas e projetos de capacitação e
aprimoramento de setores e instituições culturais.
Ao aderir ao SNC, o Município, especificamente, se compromete a apoiar
e a participar do programa estadual de formação na área da cultura. Dian-
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te desses compromissos, recomenda-se que o Poder Executivo municipal
verifique se o seu Estado instituiu o Sistema Estadual de Cultura.
Nesse sentido, caso tenha instituído, sugere-se que o Município procure junto ao órgão gestor estadual de cultura as orientações para apoiar e
participar do programa estadual de formação na área da cultura.

2.9 Sistemas Setoriais de Cultura

Ao aderir ao SNC, o Município, especificamente, se compromete a apoiar
a criação e a implementação da Comissão Intergestores Bipartite para a
operacionalização do Sistema Estadual de Cultura. Diante desses compromissos, recomenda-se que o Poder Executivo municipal verifique se o
seu Estado instituiu o Sistema Estadual de Cultura.
Nesse sentido, caso tenha instituído, sugere-se que o Município busque
junto ao órgão gestor estadual de cultura as orientações para apoiar a criação e a implementação da Comissão Intergestores Bipartite.

No documento de adesão ao SNC, o governo federal e o Município, no
âmbito de suas competências, se comprometem a promover as condições institucionais para implantar sistemas setoriais de cultura, a fim de
articular e integrar as diversas áreas da cultura brasileira, considerando
os princípios da participação e do controle social.
Ao aderir ao SNC, o Município, especificamente, se compromete a implantar
e regulamentar as normas locais dos sistemas setoriais de cultura. Diante
desses compromissos, recomenda-se que o Poder Executivo municipal
averigue se existem, no âmbito local, setores culturais que necessitam de
uma estruturação exclusiva, como, por exemplo, o de patrimônio, o de bibliotecas e o de museus.
Nesse sentido, caso haja necessidade, sugere-se que o Município – contando com a participação do Conselho Municipal de Política Cultural – institua
e regulamente os sistemas municipais setoriais dessas determinadas áreas.

2.10 Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite
No documento de adesão ao SNC, o governo federal e o Município, no
âmbito de suas competências, se comprometem a criar e a implementar
comissões intergestores para a operacionalização do SNC.
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3. Considerações Finais:
como tirar do papel?
A partir da criação do Sistema Municipal de Cultura, torna-se fundamental
a divulgação da sua existência e do conteúdo da legislação que o instituiu e o regulamentou, a fim de que os gestores municipais e vereadores,
além dos demais servidores públicos municipais – efetivos e temporários
– dos poderes Executivo e Legislativo e os conselheiros municipais de
cultura, bem como a população local se apropriem dessa política pública
municipal estruturante.
Nesse sentido, são exemplos de iniciativas de promoção do Sistema Municipal de Cultura:
¡ Disponibilizar o texto da lei municipal que o instituiu e o regulamentou nas redes sociais e no site da prefeitura;

sários para garantir o desenvolvimento do Sistema Municipal de Cultura e
dos seus elementos constitutivos.
São exemplos de iniciativas que têm como intuito assegurar que o Sistema
Municipal de Cultura e seus elementos constitutivos sejam implementados
e conquistem relevância junto à gestão pública municipal:
¡ Aprovar a próxima Lei Orçamentária Anual (LOA) em concordância com a legislação que instituiu e regulamentou o Sistema Municipal de Cultura e seus elementos constitutivos;
¡ Captar recursos oriundos dos governos estadual e federal;
¡ Firmar parcerias público-privadas.
Destaca-se ainda a importância do monitoramento e da avaliação da implementação do Sistema Municipal de Cultura e dos seus elementos constitutivos, de modo a orientá-la, promovendo a continuidade a longo prazo
dessa política pública municipal estruturante.

¡ Executar estratégia de disseminação do texto dessa lei municipal
junto aos potenciais parceiros externos à prefeitura que podem
contribuir para a sua implementação;
¡ Realizar atividades de capacitação sobre o conteúdo do texto
dessa lei municipal para os servidores públicos municipais e os
conselheiros municipais de cultura;
¡ Promover atividades em outros Municípios da região, difundindo
a experiência do processo de instituição do Sistema Municipal
de Cultura e dos seus elementos constitutivos.
A respeito da implementação, necessita-se assegurar os recursos humanos, estruturais e financeiros – inclusive os externos à prefeitura – neces-
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