
O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

OCUPANDO 
OS ESPAÇOS 
DE PODER



VOCÊ QUER 
PROTEGER E 
FOMENTAR 
A CULTURA 
DO SEU 
MUNICÍPIO?
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 Uma das formas de fazer isso é participando do Conselho 
Municipal de Cultura, também conhecido como Conselho 
Municipal de Políticas Culturais (CMPC). Este é o órgão que 
pode receber as demandas locais e transformá-las em normas 
e leis. Através do CMPC é possível estimular e viabilizar 
projetos culturais, facilitar o trabalho de produtores e artistas, 
além de reconhecer práticas culturais que possam estar sendo 
negligenciadas pelo poder público. 

 O CMPC pode propor, cobrar e participar da tomada 
de decisões em âmbito municipal. E o melhor, 50% da sua 
composição deve ser proveniente da sociedade civil. Ou seja: 
esse é o órgão do sistema municipal de cultura que você pode 
participar.

 É possível ocupar os espaços de poder e influenciar os 
rumos das políticas culturais. Você só precisa de conhecimento 
e organização.

Articulação Nacional, Observatório Nacional da Cultura.

3



O Observatório Nacional da Cultura é uma organização não 
governamental de defesa de todas as expressões culturais 

brasileiras, criada para divulgar e estimular a cultura nacional da 
forma como prevista na constituição federal.

Dos Princípios Fundamentais: Art. 4º Parágrafo único.
A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 

formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Da Ordem Social: DA CULTURA
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º – O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 

participantes do processo civilizatório nacional.

SOBRE O ONC
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CONHECENDO 
A ESTRUTURA

É importante conhecer a estrutura na qual se 
inserem os Conselhos Municipais. Eles fazem parte 
de um Sistema Nacional que veio para padronizar as 
políticas culturais em todos os municípios do Brasil. 
O Sistema Nacional de Cultura (SNC) serve para dar 
mais transparência à gestão pública e até mesmo 
evitar casos de corrupção. Contudo, o ingresso 
dos municípios ao SNC não é obrigatório e existem 
muitos municípios que ainda não aderiram.

 Se você já conhece o funcionamento do Sistema 
Nacional de Cultura, dos Sistemas Municipais de 
Cultura e dos Conselhos Municipais de Políticas 
Culturais, pode pular para a página 13. Se quer 
continuar aprendendo, continue a seguir.
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 De acordo com a Secretaria Nacional de Cultura, o Sistema 
Nacional de Cultura (SNC) é:

“Um sistema de gestão e promoção das políticas públicas de 
cultura, em regime de colaboração de forma democrática e 
participativa entre os três entes federados (União, estados e 
municípios) e a sociedade civil, tendo por objetivo promover 
o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno 
exercício dos direitos culturais.” 

O SISTEMA 
NACIONAL 
DE CULTURA
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 Os municípios que 
aderem ao Sistema Nacional 
de Cultura passam a ter 
cooperação e integração com 
os estados e com a União. 
Através do SNC é possível que 
os projetos culturais locais 
recebam colaborações a nível 
nacional. Fica muito mais fácil 
para os municípios acessarem 
editais e receberem recursos 
da Secretaria Nacional de 
Cultura (antigo Ministério da 
Cultura). Além disso, aderir ao 
SNC aumenta a transparência 
e o compartilhamento de 
dados sobre a cultura no 
Brasil. 

 O Sistema Nacional 
de Cultura é de gestão do 
Governo Federal. Está ligado à 
Secretaria Nacional de Cultura, 
que até 2019 chamava-se 
Ministério da Cultura (MinC). 
O SNC instituiu que os 
municípios devem aderir ao 
sistema através da internet 
e depois criar seus próprios 
Sistemas Municipais de 
Cultura (SMC).
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O fato de algumas cidades 
possuírem um órgão gestor 
de cultura (geralmente sob a 
denominação Secretaria de 
Cultura ou Fundação Cultural) 
não significa necessariamente 
que aderiram ao Sistema 
Nacional de Cultura e 
tampouco que criaram o seu 
próprio Sistema Municipal de 
Cultura.

Para o Sistema Municipal de 
Cultura ser parte do Sistema 
Nacional de Cultura, ele deve 
ter 5 componentes:

O SISTEMA 
MUNICIPAL
DE CULTURA

10



Conselho municipal 
de políticas culturais: 

contribui com a formulação 
e o acompanhamento das 
políticas culturais, colabora 
com a organização do plano 
– orientado pelas diretrizes 
estabelecidas na conferência 
de cultura – e aprova sua 
forma final. 

Conferência municipal de 
cultura: formula e avalia as 

políticas culturais expressas 
no plano. São encontros anuais 
que visam reunir a sociedade 
civil e os representantes do 
poder público para que, em 
conjunto, elaborem políticas 
públicas culturais.

Órgão municipal de 
cultura: executa as ações 

previstas no plano. Pode ser 
secretaria, fundação ou uma 
unidade gestora ligada a uma 
secretaria. 

Sistema Municipal de 
Financiamento à Cultura: 

constitui um fundo de recursos 
que ajuda no financiamento 
das ações e metas previstas 
no plano.

Plano Municipal de 
Cultura: documento de 

planejamento para orientar a 
execução da política cultural 
da cidade. Geralmente é criado 
algum tempo depois da criação 
dos outros componentes e tem 
duração média de 10 anos.
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Levando em consideração os municípios e a União,
a estrutura das políticas culturais fica assim:

Conferência 
Municipal
de Cultura

Órgão 
Municipal
de Cultura

Plano 
Municipal 
de Cultura

Sistema 
Municipal de 

Financiamento 
à Cultura

Conselho 
Municipal 

de Políticas 
Culturais

SISTEMA 
NACIONAL DE

CULTURA

SISTEMA 
MUNICIPAL DE

CULTURA
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ONDE VOCÊ 
ENTRA NISSO 
TUDO

 A sociedade civil é convidada 
a participar do CMPC, que é um 
dos componentes do Sistema 
Municipal da Cultura (SMC). De 
acordo com a Secretaria Nacional 
da Cultura, o Conselho Municipal 
de Políticas Culturais pode ser 
definido da seguinte forma:
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 Uma instância colegiada permanente, de caráter consultivo 
e deliberativo, integrante da estrutura político-administrativa do 
Poder Executivo, constituído por membros do Poder Público e 
da Sociedade Civil. 

 Tem como principais atribuições:

 • Propor e aprovar, a partir das decisões tomadas 
nas conferências, as diretrizes gerais do Plano de Cultura e 
acompanhar a sua execução; 
 • Apreciar e aprovar as diretrizes gerais do Sistema de 
Financiamento à Cultura e acompanhar o funcionamento dos 
seus instrumentos, em especial o Fundo de Cultura;
 • Fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos decorrentes 
das transferências federativas e acompanhar os projetos 
implementados pela Secretaria de Cultura. 

 O Conselho deve ter na sua composição 50% de 
representantes da sociedade civil, eleitos democraticamente 
pelos respectivos segmentos, e ser instituído em todas as 
instâncias da Federação (União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal). 

14



ENTENDI
E QUERO 
PARTICIPAR.
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 Antes de mais nada, você precisa descobrir se sua cidade 
já tem Conselho Municipal de Políticas Culturais. Para isso, 
basta procurar na internet, em sites de busca e nos portais 
da prefeitura. Se você não encontrar nada, você pode ligar 
diretamente para a Secretaria de Cultura de seu município (se 
houver) e perguntar.

 Além disso, a Secretaria Nacional da Cultura possui um 
sistema de buscas que informa se o município possui um 
conselho registrado no Sistema Nacional da Cultura. Você pode 
pesquisar através do site:

O QUE 
FAZER?
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http://ver.snc.cultura.gov.br/tabela-uf-municipio
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MINHA CIDADE JÁ TEM UM CONSELHO MUNICIPAL
DE POLÍTICAS CULTURAIS

 Então basta entrar em contato com a prefeitura e requisitar a 
data das reuniões e eleições. Você pode acompanhar o trabalho 
do Conselho apenas como um observador, mesmo sem ser um 
membro eleito. Após conhecer o funcionamento do Conselho, 
você poderá se candidatar a uma vaga e, se for eleito, poderá 
votar e sugerir novas ações.

 Se você quiser, entre em contato conosco antes de ir à 
sua primeira reunião. Ficaremos felizes em sanar suas dúvidas 
e estamos muito interessados no que você tem a nos contar.
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MINHA CIDADE NÃO POSSUI UM CONSELHO 
MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

 Então está na hora de se mobilizar para criar um CMPC em 
sua cidade! Existem diversos casos Brasil à fora de coletivos, 
artistas e produtores culturais que trabalharam pela criação de 
CMPCs.

 A maneira mais fácil para sua criação é através da 
implementação, por meio de uma lei, do Sistema Municipal de 
Cultura (SMC). Esta lei deve ser proposta pelo prefeito ou prefeita 
à câmara de vereadores. É comum, principalmente em cidades 
pequenas, que a prefeitura não tenha interesse na cultura. Mas 
não desanime: são justamente nestes casos que os CMPC são 
mais importantes. 

 Caso você encontre resistência por parte do poder público, 
será necessário organização e planejamento para convencer o
prefeito ou a prefeita das vantagens da criação do Sistema Municipal
de Cultura e do CMPC. Isto pode ser conseguido através de grupos 
de pressão política, e o Observatório Nacional da Cultura poderá te 
auxiliar neste processo, basta entrar em contato conosco.
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 Já vimos que a criação do 
Sistema Municipal de Cultura é o 
caminho mais fácil para a criação 
de um Conselho Municipal 
de Políticas Culturais. Então, 
é preciso que o prefeito ou a 
prefeita encaminhem à Câmara 
de Vereadores um projeto de lei 
criando o Sistema Municipal de 
Cultura. Essa lei defi ne a estrutura 
e os principais objetivos dos 
cinco componentes do sistema.

 No texto da lei devem estar 
também os conceitos, princípios 
e objetivos da política cultural da 
cidade. O Observatório Nacional 
da Cultura pode te enviar um 
modelo básico desta lei para ser 
adequado à sua cidade.

MAS COMO É O PROCESSO 
DE CRIAÇÃO DE UM CMPC?

20



Aderir ao Sistema Nacional 
de Cultura. A própria 

prefeitura deve fazer o cadastro 
na internet e assinar o Termo de 
Cooperação Federativa.

Elaborar e aprovar a lei que 
institui do Sistema Municipal 

de Cultura contendo os 5 
componentes dos SMC (página 
11). O Plano Municipal de Cultura 
será criado depois.

Implantar o Sistema de 
Financiamento à Cultura, 

o Conselho Municipal de 
Políticas Culturais e Conferência 
Municipal de Cultura.

A prefeitura e o Conselho 
Municipal de Políticas 

Culturais começam a planejar 
e executar as ações de 
construção do Plano Municipal 
de Cultura, incluindo todas as 
etapas e exigências instituídas 
pela Secretaria Especial de 
Cultura (antigo MinC), com 
ampla participação popular e 
transparência.

Submeter uma versão 
preliminar do Plano à consulta 

pública e posterior aprovação 
pelo CMPC.

Enviar o Plano para aprovação 
da Câmara de Vereadores em 

forma de lei.

PASSO A PASSO PARA CRIAÇÃO DE TODOS OS 5 
COMPONENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA
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IMPORTANTE
Mesmo que o município já tenha um ou mais 
componentes do SMC, é necessária a criação 
de lei geral para o Sistema. Isto porque esta lei 
deve criar as conexões entre os 5 componentes 
e também com o Sistema Estadual e Nacional 
de Cultura. 

Se o município já tem leis sobre alguns dos 
componentes, como, por exemplo, a Lei de 
Incentivo à Cultura ou as que criaram a Secretaria 
e o Conselho Municipal, instituir a lei geral do SMC 
é uma oportunidade de rever essas leis específi cas 
e adequá-las ao que prevê o Sistema Nacional de 
Cultura.
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O Observatório Nacional da Cultura está
à procura de voluntários em todas as áreas.

Para saber mais, entre em contato
através da nossa página do Facebook:

facebook.com/ObservatorioNacionaldaCultura
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www.observatoriodacultura.com


