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Prefácio
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A institucionalização do Sistema Estadual de Cultura (SEC), por meio da Lei nº 20.197/2020, 

na forma de parceria entre a União, o Estado do Paraná, seus municípios e a sociedade 

civil, busca dar sustentabilidade às políticas públicas de cultura e, portanto, está entre as 

prioridades estabelecidas pelo Governo do Estado, no intuito de valorizar e promover a 

cultura em reconhecimento e benefício dos seus cidadãos e sua riqueza cultural.

Na honrosa condição de Superintendente Geral da Cultura, vinculada à Secretaria de 

Estado da Comunicação Social e da Cultura, reconheço e considero de fundamental 

importância a elaboração dos Fascículos de Gestão do Sistema de Cultura. Essa 

iniciativa serve de ponto de partida para a necessária disseminação de informações 

básicas porém essenciais para os gestores municipais de cultura, na construção, 

implementação e aprimoramento dos componentes do Sistema de Cultura.

Desejo a todos os envolvidos um virtuoso trabalho no cumprimento dessa missão 

institucional e coloco nossa equipe à disposição para prestar aos municípios 

paranaenses outras informações, apoio e assessoramento durante o permanente 

trabalho de reflexão, interação e aprimoramento das políticas públicas culturais, 

relevante vetor do desenvolvimento do Estado.

Luciana Casagrande Pereira Ferreira | Superintendente Geral da Cultura – SECC | PR
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1. Alternativas para a Implantação 
do Órgão Gestor Municipal de Cultura

1.1. Característica
Ser o aparato institucional da política pública de cultura, no nível local, podendo 
ser estruturado por meio das seguintes modalidades:

1.1.1. Pasta específica de cultura
• criada por lei e regulamentada por decreto;
• faz parte da administração direta do município;
• seu dirigente integra o núcleo decisório do governo local e torna-se sujeito 
do processo decisório, garantindo a necessária interface da cultura com as 
demais políticas públicas.

1.1.2. Fundação pública
• criada por meio de lei específica;
• faz parte da administração indireta do município;
• embora não esteja no mesmo nível hierárquico das secretarias, possui 
autonomia financeira e administrativa, o que gera mais agilidade operacional.
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1.1.3. Pasta em conjunto com outras políticas setoriais (diretoria, 

departamento, divisão, núcleo)
• recomendável para municípios de pequeno e médio porte;
• pode ser um passo no processo de implantação e gestão de políticas públi-
cas de cultura no município;
• por estar vinculada a outra pasta, recomenda-se atenção para estabelecer 
uma gestão com equidade entre as políticas setoriais da pasta, de forma 
que não haja redução de recursos humanos, financeiros e materiais. Para 
tanto, é importante que as políticas culturais sejam elaboradas de forma 
consistente, demonstrando as dimensões econômicas, sociais e políticas 
no desenvolvimento delas junto aos munícipes.

1.1.4. Um setor diretamente vinculado ao prefeito
• tem mais facilidade de acesso ao gestor municipal, o que gera agilidade 
no processo de execução das ações. Ainda, caso o gestor tenha uma visão 
da área como política pública de inclusão e de potencialização de valores 
e patrimônio culturais locais, a cultura pode ganhar prioridade na agenda 
de governo;
• entretanto, sua atuação pode ser confundida com ações vinculadas ao 
cerimonial do gabinete do prefeito ou ser vista como responsável pela 
realização de eventos municipais não relacionados à cultura.
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Recomendações

2. Recomendações

2.1. Municípios de grande e médio porte
Ter uma estrutura mais complexa, como uma secretaria ou fundação.

2.2. Municípios de pequeno porte
Ter um departamento autônomo de cultura.

10
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Estratégias para 
o Gestor Público

3. 

3. Estratégias para o Gestor Público

• Colocar em prática iniciativas simples, para não onerar a estrutura administrativa 
e o erário público;

• Estabelecer estratégias de atuação do órgão por meio de pessoas capacitadas 
da própria administração, especializadas ou interessadas na área, capazes 
de estruturar, implementar e estimular o desenvolvimento de políticas 
públicas de cultura no município;

• Formar uma estrutura mínima de pessoas com capacitação contínua, visando 
ao cumprimento das políticas públicas de cultura;

• Contar com a participação de funcionários de carreira, cuja estabilidade 
na administração pública facilita a continuidade das ações;

• Prever na equipe um produtor cultural (profissional contratado com cargo 
em comissão ou servidor de carreira), qualificado para o planejamento 
e a gestão de ações culturais.

12
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Atribuições 
do Órgão Gestor 
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4. 

4. Atribuições do Órgão Gestor de Cultura

4.1. Gestão das políticas públicas de cultura
• Ênfase nas atividades permanentes e estruturantes:
 • fortalecer a identidade e a diversidade cultural local;

 • atuar na formação contínua dos cidadãos (cidadania cultural).

• Estruturar o Sistema Municipal de Cultura por meio da implantação dos 
componentes da cultura:
 • Conferência Municipal de Cultura;

 • Conselho Municipal de Cultura;

 • Plano Municipal de Cultura (aprovado por meio de lei municipal). 

• Quanto ao plano municipal de cultura, é importante destacar:
 • é necessária aprovação do plano por meio de lei municipal (como  preconizado  

pelo Sistema Nacional de Cultura);

 • o plano explicitará as prioridades da cultura e os programas, projetos, ações 

e metas que deverão ser objeto de previsão orçamentária, assegurados na Lei 

Orçamentária Anual (LOA).

• Fundo Municipal de Cultura;

• Programa de formação em cultura, dedicado à equipe de gestão e a produtores 
culturais da sociedade, visando ao aprimoramento das ações culturais.
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• É atribuição do órgão gestor municipal de cultura alimentar a base de dados 
do Sistema de Informação da Cultura (SIC) do Estado. Não há necessidade 
de criação de base própria, visto que o SIC é de livre acesso aos 
municípios, de forma gratuita. Para acessar o sistema basta criar login 
e senha em www.sic.cultura.pr.gov.br.

4.2. Organização de atividades do calendário cultural da cidade
• festas religiosas: Semana Santa, Padroeira, Natal;
• festas civis: aniversário da cidade;
• festas populares: Carnaval, ciclo junino e Ano Novo;
• festas sociais: 1º de maio, Dia da Mulher, Dia da Consciência Negra, e demais 
ações voltadas para a diversidade cultural que garantam a participação de 
diversos segmentos da sociedade;
• festas ligadas aos ciclos econômicos locais, exemplo: festas vinculadas 
ao setor agropecuário;
• organização de festivais, feiras e salões de arte, com música, teatro, dança, 
circo, cinema, artes visuais, fotografia, design, artesanato, literatura, etc.

4.3. Realização ou apoio a eventos e projetos
• Eventos provisórios e ocasionais realizados pelo próprio poder público ou 
pela sociedade.

4.4. Desenvolvimento de ações culturais em conjunto 
com outras políticas públicas

• Em colaboração com o planejamento urbano:
• exemplo: revitalização de áreas degradadas, espaços culturais em áreas de    

intervenções urbanas.

• Em colaboração com o desenvolvimento econômico:
 • exemplo: investimentos em setores da economia criativa.

4.5. Prestação de serviços culturais permanentes
• Criação e manutenção de espaços culturais: teatros, museus, bibliotecas 
e centros culturais;
• registro, proteção e promoção da memória e do patrimônio cultural 
(material e imaterial);
• apoio à produção, distribuição e consumo de bens culturais por meio de 
leis de incentivo e outras formas de fomento;
• incentivo ao livro, leitura e literatura;
• intercâmbio cultural: promoção de circuitos culturais;
• programas socioculturais para públicos específicos:
• crianças, adolescentes, jovens e idosos;
• pessoas com deficiência;
• populações prisionais, asilares e hospitalizadas;
• populações em situação de vulnerabilidade social e econômica;
• populações indígenas, afro-brasileiras, e outras.

http://sic.cultura.pr.gov.br.


19

Produtor Cultural5. 

5. Produtor Cultural 

Responsável pela organização de eventos, em parceria com o poder 
público local e sob orientação:

• fixação de estratégias e metas, visando estimular a promoção 
das atividades culturais no setor público e privado;
• busca por oportunidades de financiamentos em determinadas 
áreas culturais;
• elaboração de projetos.
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Links 
Recomendados

6. 

6.1. Organogramas de secretarias municipais de cultura
Secretaria de Cultura de Recife: 
www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/organograma_2019_-_secult_ok_.pdf
Secretaria de Cultura de Londrina: 
www.londrina.pr.gov.br/menu-oculto-cultura/estrutura-cultura
Secretaria de Cultura de Vitória: 
sistemas.vitoria.es.gov.br/docOficial/?cod=1542
Secretaria de Cultura de Belo Horizonte: 
prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/cultura/2019/ORG_SMC.pdf
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude de Florianópolis: 
www.pmf.sc.gov.br/entidades/cultura/index.php?pagina=govorganograma&menu=1&submenuid=sobre
Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel: 
cascavel.atende.net/?pg=subportal&chave=25#!/tipo/pagina/valor/1383
Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande: 
www.campogrande.ms.gov.br/sectur/wp-content/uploads/sites/10/2017/01/sectur-organograma.jpg

6.2. Regulamentos de secretarias municipais de cultura
Secretaria de Cultura de Vitória: 
sistemas.vitoria.es.gov.br/docOficial/operacoes/exibirDocumento.cfm?cod=1504
Secretaria de Cultura de Londrina: 
https://www.londrina.pr.gov.br/regimento-cons-cultura
Secretaria de Cultura de Fortaleza:
https://planejamento.fortaleza.ce.gov.br/images/Gestao/Regulamentos/DC-N-13868_2016_Regulamento-SECULTFOR.pdf

6.3. Leis e decreto de institucionalização de secretarias municipais de cultura
Prefeitura de São Paulo. Lei nº 8.204, de 13 de janeiro de 1975. Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Cultura, 
e dá outras providências. 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/a5245_Lei_N_8.204-75_Cria_a_SMC.pdf
Prefeitura de Londrina. Lei nº 4.945, de 09 de março de 1992. 
www.cml.pr.gov.br/cons/lnd/leis/1992/L04945.htm
Prefeitura de Volta Redonda. Decreto nº 17.752. Regulamenta a Lei Municipal 5.367 de 06 de julho de 2017, no que tange a 
Secretaria Municipal de Cultura – SMC, apresentando sua estrutura interna, sem aumento de despesas, e dá outras providências. 
new.voltaredonda.rj.gov.br/images/Documentos/decretos/Decreto14752-SMC.pdf
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Guia de Orientações para os Municípios – SNC –Dezembro/2012 
http://portalsnc.cultura.gov.br/wp-content/uploads/sites/32/2018/03/Guia-de-Orienta%C3%A7%C3%B5es-para-os-
Munic%C3%ADpios-Perguntas-e-Respostas.pdf

 
Cultura – A Organização do Sistema Municipal – CNM – Volume 10 
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/10.%20Cultura%20-%20A%20organiza%E7%E3o%20do%20Sistema%20
Municipal%20de%20Cultura.pdf
 
 
Oficina de Implantação de Sistemas Estaduais e Municipais de Cultura – 2013 
http://portalsnc.cultura.gov.br/wp-content/uploads/sites/32/2018/04/Apostila-Oficina-de-
Implementa%C3%A7%C3%A3o-dos-Sistemas-de-Cultura.pdf

Fontes7. 
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