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Um documento
essencial para todos





A Prefeitura do Natal entrega à população, em especial aos que 
compõem a Cadeia Produtiva da Cultura, um documento essencial 
para o segmento. O Plano Municipal de Cultura, Instrumento jurídico 
que marca o compromisso da Gestão Municipal com o planejamento 
das políticas culturais do Município, de forma sistemática, continua-
da e pactuada com a Sociedade Civil. Um compromisso firmado com a 
União, na Gestão de Carlos Eduardo. Acordo assinado com o Ministério 
da Cultura, na gestão da então Ministra Marta Suplicy, para a integra-
ção com o Sistema Nacional de Cultura. 

Nas últimas décadas, afirma-se o protagonismo mundial da cultu-
ra. Tratados, acordos de proteção reconhecem o seu papel, enquanto 
vetor de desenvolvimento social e econômico. O segmento cultural ex-
trapolou a concepção coadjuvante da educação. Evidencia-se, de forma 
ampla, sua fundamental associação com a formação humana, seja na 
educação, na saúde, na economia, na ciência ou na tecnologia. Impac-
to da economia criativa nos mercados da Inglaterra, Austrália, EUA e 
Europa, em tempos de crise, ratifica o papel da criatividade, inovação e 
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arte, no processo de construção das novas economias. 
A Prefeitura do Natal já investe consideravelmente na economia 

criativa, na valorização da arte e do Patrimônio Cultural do Município, 
criando Museus, lançando milhões de reais em editais para os setoriais 
artísticos e culturais, beneficiando artistas, produtores e o mercado. 
Eventos culturais promovidos pela Prefeitura do Natal integram a pro-
dução artística local, suas atrações, o artesanato, os festejos tradicio-
nais, o teatro, a música, a dança e o audiovisual. 

O Plano Municipal de Cultura organiza todas as demandas comuns 
ao processo de democratização da cultura. Sinaliza prioridades aos ges-
tores públicos. Objeto formal, institucionalizado, que ecoa as vozes e 
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as propostas das cinco Conferências Municipais de Cultura realizadas. 
Um documento único, aprovado em Lei pela Câmara Municipal, 

contempla 49 ações e metas fundamentais para a valorização, o fomen-
to e a promoção da cultura do Município. Instrumento valioso que es-
tabelece política cultural de dez anos, orientando a destinação de recur-
sos e investimentos. Em consonância com as modernas concepções de 
economia criativa, pressupõe geração de emprego e renda, ao tempo em 
que conduz o desenvolvimento cultural do município.

ÁLVARO DIAS
Prefeito de Natal





São fundamentos 
para o exercício

da gestão cultural 
do Município





1.  O compartilhamento de responsabilidades e a cooperação en-
tre os entes federativos;

2. A Instituição e atualização de marcos legais;

3. A  criação de instância de participação da sociedade civil;

4. A  cooperação com os agentes privados e as Instituições culturais;

5. A relação com Instituições universitárias e de pesquisa;

6. A disponibilização de informações e dados qualificados;

7. A territorialização e a regionalização das políticas culturais;

8. A atualização dos mecanismos de fomento, incentivo e finan-
ciamento à atividade cultural;

9. A formulação de políticas públicas, diretrizes e critérios, o pla-
nejamento, a implementação, o acompanhamento, a avaliação, o mo-
nitoramento e a fiscalização das ações, projetos e programas na área 
cultural, em diálogo com a sociedade civil.
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Objetivos
do Plano





1. Garantir o desenvolvimento e a valorização da memória e do 
patrimônio cultural do município;

2. Possibilitar o fortalecimento das expressões e manifestações 
artísticas e culturais em todas as linguagens, contribuindo com o de-
senvolvimento e a valorização da cultura do Município de Natal; 

3. Promover a continuidade, o planejamento e gestão das políti-
cas culturais do Município de Natal; 

4. Garantir a universalização do acesso à produção artística e cul-
tural, incentivando a participação da população do município na forma-
ção de públicos de cultura;

5. Estimular e nortear o desenvolvimento de iniciativas de gestão, 
para a implementação de ações de promoção, formação, difusão e cir-
culação das expressões artísticas do município;

6. Incentivar o desenvolvimento e o aprimoramento da economia 
criativa na cultura do município de Natal. 
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Os Eixos
Temáticos





1. Do patrimônio e da memória
O Plano Municipal de Cultura tem o patrimônio e os lugares de me-

mória como estratégias de desenvolvimento cultural, entendendo que a 
preservação do que é comunitário e do passado cultural tem um valor 
simbólico no presente e que é aonde reside a sua perenidade. A memória 
é o futuro do presente, assim como a recordação é memória do passado.

2. Da democratização, do acesso, 
da acessibilidade e da sustentabilidade

Vislumbra levar as práticas artísticas e culturais a todos os cidadãos do 
Município, garantindo acessibilidade - visto ser dever do poder público -, 
além de contribuir para que estas práticas estejam presentes em todos os 
espaços e territórios, ofertando melhorias na qualidade de vida das pessoas.

3. Da formação
A formação e qualificação de agentes privados e públicos pretende 

potencializar os trabalhadores do campo cultural de forma que todo o 
aprendizado teórico alicerce firmemente as práticas, beneficiando tanto 
os produtores de cultura como todos os públicos.

4. Da gestão, do fomento 
e do financiamento

Ampliação e diversificação dos investimentos públicos na cultura, de-
mocratização do acesso ao financiamento público e investimentos à fundos 
perdidos para o desenvolvimento da economia da cultura do Município.
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5. Do livro e da leitura
O fomento à leitura e tudo que cerca o objeto cultural livro, são fer-

ramentas obrigatórias e indispensáveis à sociedade atual. Seu alcance e 
poder transformador dão ao cidadão recursos incontestáveis de ascen-
são social, aprofundamento democrático e de libertação.
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6. Do fomento à economia criativa
A implementação de um ambiente favorável ao empreendimento cul-

tural, em todas as suas formas, abrangendo todo e qualquer trabalhador 
da cultura, tem comprovadamente desdobramentos positivos na geração 
de emprego e renda na economia do Município e na valorização da cultura.
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Metas do Plano
Municipal de Cultura





1. Mapear os bens culturais do patrimônio material e imaterial 
do Município, implementar e disponibilizar as informações em até 
04 (quatro anos);
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2. Disponibilizar diagnóstico, em plataforma acessível, com atu-
alização bianual de pesquisas e estudos, até 2018, das ações, projetos e 
atividades existentes no Município;

Mapear, e disponibilizar as informações à po-
pulação sobre os bens culturais do Patrimônio 
Material e Imaterial do Município do Natal.

O Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível  
compreende as  expressões de vida e tradições que 
comunidades, grupos e indivíduos em todas as par-
tes do mundo recebem de seus ancestrais e passam 
seus conhecimentos a seus descendentes.  Há muito 
mais, contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas 
línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e mani-
festações, transmitidos oral ou gestualmente, recriados co-
letivamente e modificados ao longo do tempo. A essa por-
ção imaterial da herança cultural dos povos, dá-se o nome 
de patrimônio cultural imaterial (Unesco/Brasil).

PATRIMÔNIO IMATERIAL
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3. Tombar e revitalizar o Patrimônio Cultural em até dez anos. 

Preservar através de tombamentos e revita-
lizar o Patrimônio Histórico do Município.
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4.Espaços de memórias existentes nas quatro regiões administra-
tivas da cidade do Natal mantidos e adequados para atividades e/ou 
acesso público, em até 10 anos.

5. Implantar o Museu da Imagem e do Som em até 05 anos.

Construir espaços de memória com acesso 
à população.
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Preservar a memória, através dos registros de imagens e 
sons, de diferentes épocas, constitui uma relevância in-
dispensável para a documentação histórica da Sociedade 
Brasileira. O audiovisual configura-se como uma das mais 
significativas linguagens artísticas e tecnológica da con-
temporaneidade. Um espaço inovador, que disponibilize 
os conteúdos produzidos pela sociedade em seus diversos 
formatos, atestará os avanços necessários previstos para 
sociedades contemporâneas do Século XXI.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
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6. Dispor, para a população do Município, informações planeja-
das anualmente para a promoção das áreas artísticas;

Informar à população a programação artís-
tica anual.

7. Lançar editais anuais, firmar convênios e parcerias com Insti-
tuições de cultura e ensino para o incentivo à pesquisa, o estudo e a 
publicação de conteúdos de relevância para a arte e a cultura;

Incentivar a pesquisa, ensino e publica-
ções culturais através de editais, convênios 
e parcerias.

8. Contemplar no mínimo uma entidade, grupo ou coletivo, com 
recursos para manutenção.  

Apoiar e manter, anualmente, pelo menos 
uma expressão imaterial do Município. 
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9. Selecionar, através de edital, a cada dois anos, entidades e/ou 
iniciativas coletivas para a criação de Pontos de Cultura nas Regiões 
Administrativas de Natal.

Garantir que ações continuadas existentes 
nos Bairros, Territórios e Comunidades da 
Cidade possam ser apoiadas através da cria-
ção dos Pontos de Cultura.

10. Estabelecer critérios de prioridade de acesso às populações 
dos territórios em vulnerabilidade da região administrativa de Natal, 
inclusos nos processos de seleção pública promovidos pelo Município.  

Contribuir com a melhoria de renda e em-
pregabilidade de Agentes Culturais residen-
tes em territórios de indicadores de vulnera-
bilidade social.

São grupos, coletivos e entidades de natureza cultural 
que desenvolvem e articulam atividades culturais em 
suas comunidades (Minc).

PONTOS DE CULTURA
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11. Realizar, nos Bairros Feiras de Artes, Artesanatos e Festivais 
Artísticos buscando fomentar parcerias com artistas e artesãos locais, 
de maneira a dinamizar e valorizar o Patrimônio Imaterial local. 

Disponibilizar o acesso da população aos 
produtos artísticos e criativos, contribuindo 
com a geração de renda para artistas, arte-
sãos e grupos de tradição.  
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12. Dispor, em até cinco anos, de instrumentos legais relativos 
à cultura, com acessibilidade para todos os portadores de deficiência.

13. Incluir, de imediato, a acessibilidade como critério obriga-
tório nos editais promovidos pela SECULT/FUNCARTE.  

Cumprir com a legislação em vigor dos direi-
tos e inclusão da pessoa com deficiência. 

Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, as-
sinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007.

Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 186, 
DE 09 DE JULHO DE 2008 

DECRETO Nº 6.949, 
DE 25 DE AGOSTO DE 2009 
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14. Realizar e/ou apoiar iniciativas, anualmente, voltadas para 
o reuso e reciclagem dos materiais utilizados pela SECULT/FUNCARTE 
e estimular o uso de Praças, Parques, Ruas e Avenidas para atividades 
artísticas e culturais, visando a redução de custos e danos ambientais.   

Integrar as atividades artísticas e culturais 
promovidas pelo Município às políticas mu-
nicipais de preservação do meio ambiente.  

15. Qualificar, anualmente, no mínimo 3% dos agentes cultu-
rais cadastrados no CMEC e ofertar à população uma oficina e/ou curso 
nas quatro Regiões Administrativa do Município;   

16. Dispor, a cada dois anos, de edital de intercâmbio com en-
tidades culturais nacionais e/ou estrangeiras, para formação, capacita-
ção e residência artística;  

17. Firmar parcerias com unidades de ensino para a realização 
de formação de longa duração;

Promover a formação profissional de artistas, 
produtores, representantes de entidades de na-
tureza cultural visando à eficácia dos serviços e 
produtos criativos ofertados à população.  
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18. Propor à Câmara Municipal de Natal, alterações na le-
gislação para adequação dos instrumentos jurídicos existentes re-
lativos à cultura.  

Adequar e atualizar a legislação existente para 
atendimento às demandas e características 
específicas, relativas às linguagens artísticas. 

19. Sistema Municipal de Cultura implementado no Município 
de Natal em até 02 anos.  

Integrar o Município de Natal ao Sistema Na-
cional de Cultura.  

20. Inserir, anualmente, no calendário de eventos promovidos pela 
SECULT/FUNCARTE, a realização de mostras, festivais artísticos, feiras de 
artes, gastronomia e artesanato. Idealizados e/ou promovidos por terceiros. 

Dispor à população informações relativas à 
programação cultural do Município. 
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21. Dispor de um edital por ano, visando ao aumento anual de 5% 
do público de cultura nas programações existentes no bairro da Ribeira. 

Contribuir com a revitalização do Bairro da 
Ribeira, em Natal, através da realização de 
editais para apoio e patrocínio às iniciativas 
culturais diversas direcionados ao Bairro. 
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22. Criar em até dois anos, incubadoras de produtos artesanais, 
bens e serviços culturais, nas unidades dos Centro de Arte e Esporte Uni-
ficado (CEU) os territórios criativos das Rocas e Vila de Ponta Negra.  

Contribuir com a geração de emprego e renda 
da população dos Territórios Criativos e Comu-
nidades através do apoio aos negócios criativos.  

23. Entidades da sociedade civil do segmento cultural, quali-
ficadas e capacitadas anualmente para o exercício de suas atividades.   

Capacitar grupos, coletivos artísticos e enti-
dades de natureza artística e cultural. 

24. Diagnosticar, a cada dois anos, o perfil econômico e social dos 
empreendedores culturais, grupos, empreendimentos, entidades e cias.

Dispor à população de indicadores e infor-
mações relevantes acerca da cadeia produti-
va da cultura. 
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25. Incluir, na agenda de programações promovidas pelo Poder 
Público Municipal, a realização de apresentações artísticas e a circula-
ção de produtos relativos à economia da cultura.  

Sugerir, continuadamente, a inclusão de 
atrações artísticas do município na agenda 
de eventos institucionais promovidos por 
órgãos da Prefeitura do Natal.  

26. Realizar estudo e diagnóstico da documentação dos equi-
pamentos, espaços e unidades geridas pelo Poder Público, visando à 
regulamentação e/ou adequação às normas constitucionais existentes.   

27. Diagnosticar, em até dois anos, junto as Secretarias com-
petentes (SEMOB e SEMSUR), os equipamentos existentes nas regiões 
administrativas e realizar serviços de adequação.

Conhecer e manter os espaços e equipamen-
tos culturais geridos pela Prefeitura do Na-
tal para o bom funcionamento e o cumpri-
mento das normas legais. 
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28. Realizar chamada pública anual, em parceria cooperada com as 
emissoras de televisão pública, para produção de conteúdos audiovisuais com 
vista na exibição de programas televisivos.  

Apoiar a exibição de conteúdos audiovisuais pro-
duzidos no Município nas emissoras de televisão.  
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29. Estabelecer parcerias anuais através de chamada pública.   

Democratizar o acesso aos recursos públi-
cos para a cultura, através de editais. 

30. Realizar encontros semestrais com as entidades represen-
tativas; e conferências municipais de cultura, a cada dois anos.

Ouvir e discutir propostas com a população 
do Município para as demandas culturais, 
através de encontros, mostras, seminários 
e conferências. 

31. Constituir uma agenda planejada e analisada semestralmen-
te, integrada ao Conselho Municipal de Turismo e à Secretaria Munici-
pal de Turismo, para sua execução.  

Contribuir com o fortalecimento do Turis-
mo Cultural.  
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32. Adquirir obras e peças artesanais com o objetivo de esti-
mular e fomentar o setor, preferencialmente, voltadas para a produção 
criativa dos territórios e comunidades do Município.   

33. Realizar chamada pública anual para seleção de obras para 
inscrição em mostras, feiras, congressos e/ou demais eventos de peque-
no, médio e grande porte realizados no país.

Apoiar e promover os produtos criativos 
idealizados pelos artistas do Município. 

34. Restaurar e/ou adequar, a cada dois anos, um equipamento cul-
tural gerido pela SECULT/FUNCARTE, dotando-o das condições necessárias 
à realização das atividades.  
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35. Adequar e equipar todas as galerias mantidas pela SE-
CULT/FUNCARTE até 2020.   

Reformar, adequar e manter os espaços e 
equipamentos culturais geridos pela SECULT/
FUNCARTE. 
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36. Elaborar e publicitar um plano de gestão constituído das 
prioridades estabelecidas e vinculadas às metas contidas no Plano Mu-
nicipal de Cultura e/ou às demandas diagnosticadas para estes fins.

Divulgar à população prioridades contidas na 
política cultural planejada para o Município.
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37. Lançar anualmente um edital para premiação de pesquisas 
culturais relevantes para a cultura do Município.  

Apoiar pesquisas e a publicação de conteú-
dos relevantes para o segmento cultural. 

38. Fomentar e realizar as metas contidas no Plano Municipal 
do Livro, da Leitura, da Literatura e das Bibliotecas em até 2025.   

39. Adquirir acervos literários para a disponibilidade nas bi-
bliotecas públicas geridas pela SECULT/FUNCARTE.

Ampliar e atualizar o acervo de publicações 
das bibliotecas do Município. 

40. Criar o cargo de Bibliotecário no âmbito do Município de Natal/
RN, para o preenchimento das vagas instituídas de acordo com as necessidades 
definidas em Lei pela Prefeitura Municipal de Natal.  
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41. Realizar edital anual de fomento e promoção da Literatura 
de Cordel.   

42. Promover atividades de valorização da leitura, ocupação de 
bibliotecas e eventos literários de pequeno porte que contribuam com a 
formação de leitores e a valorização das obras de escritores potiguares.

Cumprir com o estabelecido nas metas con-
tidas no Plano Municipal do Livro, da Leitu-
ra, da Literatura e das Bibliotecas.

43.   Realizar o Festival Literário de Natal, uma vez ao ano, com pro-
gramação diversificada para o público em geral.  

Realizar uma edição por ano do Festival Li-
terário de Natal.
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44. Implantar um museu e uma biblioteca virtual com serviço 
de orientação e monitoramento online em até três anos.   

Disponibilizar à população o acesso ao acer-
vo das bibliotecas municipais e os seus servi-
ços de informações.

45. Elaborar manuais, cartilhas e tutoriais, disponíveis em ca-
ráter permanente no portal da SECULT/FUNCARTE, com ferramenta 
para download, atualizados quando necessários.

Capacitar a população em geral para o aces-
so aos conteúdos culturais, produtos e in-
centivos disponíveis. 

46.   Transferir recursos captados que não atingirem o limite míni-
mo previsto para a realização dos respectivos projetos, ao Fundo Municipal de 
Incentivo à Cultura (FIC).

Aumentar os recursos destinados ao Fundo 
Municipal de Incentivo à Cultura (FIC). 
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47. Qualificar, anualmente, empreendedores culturais através 
de convênio de cooperação com o sistema S (SEBRAE).   

Apoiar iniciativas empreendedoras para a 
cultura e fortalecer a economia criativa do 
Município através do investimento em capa-
citação e inovação.
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48. Criar e implantar, em até três anos, um fundo setorial 
do audiovisual.  

Dispor de recursos específicos para o seg-
mento do audiovisual. 

49. Reduzir, em até cinco anos, os tributos cobrados para a 
destinação de recursos através de editais de fomento aos produtos e 
serviços criativos, mediante aprovação do Poder Legislativo.   

Atualizar e reduzir os tributos cobrados nos 
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Setores criativos são atividades produtivas que têm 
como processo principal um ato criativo gerador de um 
produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é de-
terminante do seu valor, resultando em produção de ri-
queza cultural, econômica e social.

ECONOMIA CRIATIVA

editais destinados ao apoio para os produtos 
e serviços artísticos.
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Publicação da Lei
do Plano Municipal

de Cultura 





Lei n.º 6.758 de 05 de Janeiro de 2018

Aprova o Plano Municipal de Cultura no âmbito do Município de 
Natal/RN, para o decênio de 2016-2026, conforme especificado 
em anexo único desta Lei, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
Disposições Preliminares

Art. 1° - Fica aprovado o primeiro Plano Municipal de Cultura, em 
consonância com o § 3º do art. 215 da Constituição Federal, e em con-
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formidade com a Lei Orgânica do Município em seus artigos 166, 169 e 
IX, do Art. 175 e regida pelos seguintes princípios:

I – Liberdade de expressão, criação e fruição;
II – Respeito à Diversidade Cultural;
III – Respeito aos Direitos Humanos;
IV – Direito de todos à arte e à cultura;
V – Direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;
VI – Direito à memória e às tradições;
VII – Responsabilidade socioambiental;
VIII – Valorização da cultura como vetor de desenvolvimento 

sustentável;
IX – Democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;
X – Responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das 

políticas culturais;
XI – Responsabilidade dos agentes públicos e privados para o de-

senvolvimento da economia da cultura;
XII – Participação e controle social na formulação e acompanha-

mento das políticas culturais;
XIII – Transparência na gestão dos equipamentos, documentos e 

recursos de políticas culturais do Município.

Capítulo II
Dos Objetivos

Art. 2º - São objetivos do Primeiro Plano Municipal de Cultura:
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I – Implementar o Plano Municipal de Cultura da Cidade do Na-
tal, válido para os próximos 10 (dez) anos, com revisão prévia a cada 4 
(quatro) anos;

II – Ser o instrumento de planejamento das políticas culturais 
do Município, fazendo cumprir as diretrizes estratégicas, ações e 
metas do Plano Nacional de Cultura como instrumento municipal 
de sua aplicação;

III – Ampliar o acesso e fruição aos bens, serviços e equipamentos 
culturais da cidade por toda a população natalense de maneira de-
mocrática e irrestrita, identificando, divulgando, preservando e prote-
gendo o patrimônio histórico, artístico, cultural, material e imaterial 
do município;

IV – Promover o direito à memória por meio de museus, arquivos e 
coleções de todas as linguagens artísticas;

V – Estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;
VI – Desenvolver a economia da cultura, o mercado interno, o con-

sumo cultural e a circulação de bens;
VII – Dar acessibilidade às pessoas com deficiência aos bens e ser-

viços culturais;
VIII – Qualificar os agentes culturais públicos e privados;
IX – Ampliar os recursos orçamentários destinados à cultura;
X – Reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional 

da cultura potiguar;
XI – Consolidar processos de consulta e participação da sociedade 

na formulação das políticas culturais;
XII – Consolidar o Conselho Municipal de Políticas Culturais da 

Cidade do Natal.
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Capítulo III
Das Diretrizes

Art. 3º - Compete ao Poder Público Municipal, nos termos desta Lei 
as seguintes diretrizes:

I – Formular políticas públicas e programas que conduzam à efeti-
vação dos objetivos, metas e diretrizes do Plano Municipal de Cultura 
(decênio 2016-2026);

II – Garantir a avaliação e mensuração do desempenho do Pla-
no Municipal de Cultura e assegurar sua efetivação pelos órgãos 
responsáveis;

III – Fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoção e 
difusão da cultura, da realização de editais e seleções públicas para o 
estímulo de projetos e processos culturais, da concessão de apoio finan-
ceiros e fiscal aos agentes culturais, da adoção de subsídios econômicos, 
da implantação regulada de fundos públicos e privados, entre outros 
incentivos nos termos desta Lei.

IV – Valorização, promoção e preservação ao Patrimônio Cul-
tural do Município, resguardando os bens de natureza material e 
imaterial, os documentos históricos, acervos e coleções de todas as 
expressões artísticas;

V – Promover a sustentabilidade dos negócios criativos através do 
apoio e incentivo ao empreendedorismo cultural, garantindo a criação 
e circulação de bens, serviços e conteúdos culturais;

VI – Proteger e promover a diversidade cultural, a criação artística 
e suas manifestações e expressões culturais, individuais ou coletivas, de 
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todos os grupos étnicos de diferentes linguagens artísticas;
VII – Organizar instâncias consultivas e de participação da socieda-

de para contribuir na formulação e debater estratégias de execução das 
políticas públicas e cultura;

VIII – Incentivar a adesão de organizações e instituições do setor 
privados e entidades da sociedade civil às diretrizes e metas do Plano 
Municipal de Cultura;

IX – Democratizar o acesso aos recursos públicos para a cultura e a 
sua descentralização;

X – Estimular através de programas culturais educativos o acesso às 
múltiplas linguagens artísticas e legitimar o hábito da leitura em todas 
as faixas etárias do Município.

Capítulo IV
Do Financiamento

Art. 4º - O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei Orçamentária Anual do Município de Natal disporá sobre os 
recursos a serem destinado à execução das ações constantes do Anexo 
desta Lei.

Art. 5º - O Fundo Municipal de Cultura constitui-se como a princi-
pal fonte de recursos para o fomento às políticas culturais.

Art. 6º - A alocação de recursos públicos municipais destinados 
às ações culturais nos Municípios deverá observar as diretrizes esta-
belecidas nesta Lei.
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Parágrafo Único – Os recursos federais transferidos ao Muni-
cípio deverão ser aplicados prioritariamente por meio do Fundo Mu-
nicipal de Cultura, que será acompanhado e fiscalizado pelo Conselho 
Municipal de Cultura, na forma do seu regulamento.

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Cultura ou aquela que a suceder, 
na condição de coordenadora executiva do Plano Municipal de Cultu-
ra, deverá estimular a diversificação dos mecanismos de financiamento 
para a cultura de forma a atender os objetivos desta Lei e elevar o total 
de recursos destinados ao setor para garantir o seu cumprimento.

Capítulo V
Do Sistema de 

Monitoramento e Avaliação

Art. 8º - Compete a Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, e/ou 
a que suceder monitorar e avaliar periodicamente o alcance das diretrizes 
do Plano Municipal de Cultura com base em indicadores regionais e locais 
que quantifiquem a oferta e a demanda por bens, serviços e conteúdos.

Parágrafo Único – O processo de monitoramento e avaliação do 
Plano Municipal de Cultura contará com a participação do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, tendo o apoio de especialistas, técni-
cos e agentes culturais, de institutos de pesquisa, de universidades, de 
instituições culturais, de organizações e redes socioculturais, além do 
apoio de outros órgãos de caráter consultivo, na forma do regulamento.
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Capítulo VI
Disposições Finais

Art. 9º - O Plano Municipal de Cultura será revisto periodica-
mente, tendo como objetivo a atualização e o aperfeiçoamento de 
suas diretrizes.

Parágrafo Único – A primeira revisão do Plano Municipal de Cul-
tura será realizada após 04 (quatro) anos da sanção desta Lei, assegurada 
à participação do Conselho Municipal de Cultura e de ampla representa-
ção do Poder Público e da sociedade civil, na forma do regulamento.

Art. 10 - As conferências Municipais de Cultura serão realizadas 
pelo Poder Executivo.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 05 de janeiro de 2018.

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito
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Anexo:
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“É com muito orgulho que a Prefeitura do Natal brinda a cidade com 
este Plano Municipal de Cultura. Fruto de um amplo esforço para a de-
mocratização do acesso aos processos culturais, o Plano orientará as 
ações culturais pelos próximos anos.

Assim como a criação da Secretaria Municipal de Cultura (SE-
CULT), também era um compromisso nosso realizar as Conferências 
Municipais para formatar e criar o Plano. Ambos são, atualmente, uma 
realidade. Hoje, com o lançamento deste documento, nos sentimos par-
ticipantes de um momento histórico na Cultura da nossa cidade.

Natal não poderia deixar de respeitar o amplo debate e criar um Pla-
no Municipal de Cultura de acordo com nossa pluralidade, seguindo os 
passos da economia criativa, do Lazer, da Educação e da Cultura.

Foi esta nossa marca, do nosso compromisso e da satisfação em po-
der entregar este documento para as diversas gerações.

É este documento que tenho o prazer e a responsabilidade de apre-
sentar aqui.

Natal tem Plano Municipal de Cultura”!
 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito da Cidade do Natal
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“O Plano Municipal de Cultura coloca nossa cidade Natal de acor-
do com as orientações do Sistema Nacional de Cultura, do Ministério 
da Cultura. Este plano representa um histórico avanço na construção e 
participação democrática nos processos de elaboração e implantação de 
políticas públicas na área da Cultura para Natal.

Este Plano Municipal de Cultura é uma realidade. Ele é fruto da par-
ticipação da classe artística, da comunidade e também daqueles que par-
ticipam das atividades culturais dentro dos setores da economia criativa.

Foram cinco Conferências e o esforço de uma equipe multidiscipli-
nar que trabalhou árduo para brindar a cidade com este documento, 
assim como foi árduo o processo de criação da Secretaria Municipal de 
Cultura (SECULT) dentro de um compromisso assumido com a classe 
artística da cidade e executado graças ao empenho de toda uma gestão.

Este documento servirá para nortear as ações da Secretaria Munici-
pal de Cultura pelos próximos anos, representando um esforço coletivo 
daqueles que muito lutaram. 

Que ele sirva de modelo para uma melhora na qualidade de vida 
através da arte, respeitando e entendendo a pluralidade deste esforço 
criativo que demandou muito sacrifício.

Parabéns a todos os que participaram da formatação deste histórico 
Plano Municipal de Cultura da cidade do Natal.”

DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO
Secretário Municipal de Cultura
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Capítulo I
Do Patrimônio e da Memória

Diretriz, Estratégia e Ação

Diretriz Eixo 1

Valorização, promoção, preservação e proteção do patrimônio cul-
tural do Município.

1.1 Estratégia 1

Identificar e inventariar o patrimônio cultural do Município de Natal.

1.1.1 Ação

1. Implementar um mapeamento dos bens culturais da cidade pú-
blico e privado;

2. Diagnosticar projetos, ações e atividades das artes cênicas, artes 
visuais, audiovisual, cultura tradicional, música, hip hop, quadrilhas ju-
ninas, artesanato, cultura cigana e bens móveis entre outros;

3. Tombar e revitalizar o patrimônio cultural edificado.

1.1.2 Metas

1. Mapear os bens culturais do patrimônio material e imaterial do 
Município, implementar e disponibilizar às informações em até 04 
(quatro anos);
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2. Disponibilizar diagnóstico em plataforma acessível, com atuali-
zação bianual de pesquisas e estudos, até 2018, das ações, projetos e 
atividades existentes no Município;

3. Tombar e revitalizar o Patrimônio Cultural em até dez anos.

1.2 Estratégia 2

Preservar a memória do Patrimônio Cultural do Município.

1.2.1 Ação

4. Instituir lugares de memória da cidade;
5. Criar do Museu da Imagem e do Som do Município do Natal.

1.2.2 Metas

4. Viabilizar espaços de memórias existentes nas quatro regiões ad-
ministrativas da Cidade do Natal mantidos e adequados para atividades 
e/ou acesso público, em até 10 anos;

5. Implantar o Museu da Imagem e do Som em até 05 anos.  

1.3 Estratégia 3

Promover o patrimônio cultural do Município.

1.3.1 Ação

6. Estabelecer um calendário de atividade mensal que contemple os 
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segmentos culturais e seu fomento;
7. Promover e incentivar o estudo e a pesquisa da memória local;
8. Apoiar e fomentar a manutenção de centros de documentação, 

bibliotecas e arquivos, através de projetos de artistas, grupos e coletivos 
que atuem na área da preservação da memória. 

1.3.2 Metas

6. Dispor para a população do Município, informações planejadas 
anualmente para a promoção das áreas artísticas;

7. Lançar editais anuais, firmar convênios e parcerias com Institui-
ções de cultura e ensino para o incentivo à pesquisa, o estudo e a publi-
cação de conteúdos de relevância para a arte e a cultura;

8. Contemplar no mínimo uma entidade, grupo ou coletivo, com re-
cursos para manutenção.

 

Capítulo II
Da Democratização, do Acesso, 

da Acessibilidade e da Sustentabilidade
Diretriz, Estratégia e Ação

1 Diretriz Eixo 2

Promover o acesso à população da Cidade do Natal aos bens, servi-
ços e produtos culturais.

1.1 Estratégia 1
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Estimular a criação de pontos de cultura, através da parceria do Po-
der Público Municipal com a União, para a qualificação dos pontos exis-
tentes e a expansão do programa no Município do Natal.

1.1.1Ações

9. Lançar programa municipal de credenciamento de propostas para 
a criação de novos pontos de cultura no Município do Natal;

10. Estabelecer estratégias para que projetos fomentados e financia-
dos pelo poder público municipal contemplem contrapartidas de acesso 
gratuito às comunidades de baixa renda.

11. Desenvolver projetos culturais nas escolas das redes públicas de 
Natal de acordo com o Plano Municipal de Educação de Natal, Lei nº 
6.603, de 01 de abril de 2016.

1.1.2 Metas

9. Selecionar através de edital, a cada dois anos, entidades e/ou ini-
ciativas coletivas para a criação de Pontos de Cultura nas Regiões Ad-
ministrativas de Natal;

10. Estabelecer critérios de prioridade de acesso às populações dos 
territórios em vulnerabilidade da região administrativa de Natal, inclu-
sos nos processos de seleção pública promovidos pelo Município.

11. Realizar nos bairros feiras de artes, artesanatos e festivais artísti-
cos buscando fomentar parcerias com artistas e artesãos locais, de ma-
neira a dinamizar e valorizar o patrimônio imaterial local.

1.2 Estratégia 2
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Ampliar a participação das pessoas portadores de deficiências no 
setor cultural.

1.2.1 Ações

12. Disponibilizar os editais públicos e documentos legais rela-
tivos aárea de cultura com áudio descrição, linguagem em libras e 
em Braile;

13. Incluir como critério de aprovação nos editais, a proporcionali-
zação da acessibilidade de portadores de necessidades especiais.

1.2.2 Metas

12. Dispor, em até cinco anos, de instrumentos legais relativos à cul-
tura, com acessibilidade para todos os portadores de deficiência;

13. Incluir, de imediato, a acessibilidade como critério obrigatório 
nos editais promovidos pela SECULT/FUNCARTE. 

1.3 Estratégia 3

Ampliar e fomentar programas de preservação ambiental nas ações 
de cultura do Município do Natal, bem como fomentar o uso dos espa-
ços públicos abertos existentes. 

1.3.1 Ação

14. Desenvolver programas de reciclagem e capacitação de equipes 
ligadas aos setores da SECULT/FUNCARTE.
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1.3.2 Meta

14. Realizar e/ou apoiar iniciativas anualmente, voltadas para 
o reuso e reciclagem dos materiais utilizados pela SECULT/FUN-
CARTEe estimular o uso de praças, parques, ruas e avenidas para 
atividades artísticas e culturais, visando a redução de custos e da-
nos ambientais. 

 

Capítulo III
Da Formação

Diretriz, Estratégia e Ação

1 Diretriz Eixo 3

Proporcionar a qualificação da cadeia produtiva da cultura, da ges-
tão e dos serviços culturais ofertados à população.

1.1 Estratégia 1

Promover a formação e qualificação de gestores, agentes culturais e 
da população em geral. 

1.1.1 Ações

15. Realizar cursos e minicursos existentes no programa de ativida-
des pedagógicas dos núcleos de formação da SECULT/FUNCARTE, nas 
quatro regiões administrativas de Natal;
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16. Realizar anualmente através de chamada pública, a seleção 
de artistas e/ou agentes culturais para programa de intercâmbio 
de formação, residências em diferentes Instituições e/ou Estados 
do Brasil;

17. Realizar cursos de formação de longa duração para agentes cul-
turais públicos e privados.

1.1.2 Metas

15. Qualificar anualmente, no mínimo 3% dos agentes culturais ca-
dastrados no CMEC e ofertar à população uma oficina e/ou curso nas 
quatro Regiões Administrativa do Município;

16. Dispor, a cada dois anos, de edital de intercâmbio com entidades 
culturais nacionais e/ou estrangeiras, para formação, capacitação e re-
sidência artística;

17. Firmar parcerias com unidades de ensinopara a realização de 
formação de longa duração.  

Capítulo IV
Da Gestão, Fomento 

e Financiamento
Diretriz, Estratégia e Ação

1 Diretriz Eixo 4

Ampliar a democratização do acesso aos recursos públicos para a 
cultura e sua descentralização em benefícios para da população.
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1.1 Estratégia 1

Adequar e normatizar a legislação municipal referentes à cultura

1.1.1 Ações

18. Realizar audiências públicas para reforma do Programa Djalma 
Maranhão (Lei Municipal de Incentivos Fiscais, do Fundo de Incentivo 
à Cultura e para reforma do Conselho Municipal de Cultura).

19. Encaminhar ao executivo minuta de proposta para alteração da 
legislação e criação do Sistema Municipal de Cultura.

1.1.2 Metas

18. Propor à Câmara Municipal de Natal, alterações na legislação para 
adequação dos instrumentos jurídicos existentes relativos à cultura.

19. Sistema Municipal de Cultura implementado no Município de 
Natal em até 02 anos.

1.2 Estratégia 2

Promover e elaborar um planejamento estratégico para a inserção 
de produtos culturais no Mercado local, nacional e global.

1.2.1 Ações

20. Realizar festivais e mostras artísticas/culturais no Município 
do Natal;

96   |   PLANO MUNICIPAL DE CULTURA



21. Criar editais que objetivem ações artísticas para ocupação de es-
paços no bairro histórico da Ribeira;

22. Criar incubadoras de qualificação da produção artesanal nos ter-
ritórios das regiões administrativas da Cidade;

23. Estimular a criação de associações, cooperativas e coletivos ar-
tísticos e culturais.

1.2.2 Metas

20. Inserir anualmente, no calendário de eventos promovidos pela 
SECULT/FUNCARTE, a realização de mostras, festivais artísticos, fei-
ras de artes, gastronomia e artesanato. Idealizados e/ou promovidos 
por terceiros;

21. Dispor de um edital por ano, visando o aumento anual de 5% do 
público de cultura nas programações existentes no bairro da Ribeira;

22. Criar em até dois anos, incubadoras de produtos artesanais, 
bens e serviços culturais, nas unidades dos Centro de Arte e Es-
porte Unificado (CEU) os territórios criativos das Rocas e Vila de 
Ponta Negra;

23. Entidades da sociedade civil do segmento cultural, qualificadas e 
capacitadas anualmente para o exercício de suas atividades.  

1.3 Estratégia 3

Ofertar financiamento ao desenvolvimento de projetos, programas 
e atividades culturais.

1.3.1 Ação
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24. Realizar diagnóstico bianual das condições econômicas dos gru-
pos culturais da cidade, com o objetivo de incluí-los nas atividades de-
senvolvidas pelo poder público municipal;

25. Pactuar agendas de programações que promovam a ocupação e 
circulação de apresentações artísticas culturais;

26. Realizar diagnóstico visando a regulamentação dos equipamentos exis-
tentes sob a gestão da FUNCARTE/SECULT, conjuntamente com estudos so-
bre as leis, decretos, portarias, estatutos e regimentos que incidem sobre os tais;

27. Adequar e disponibilizar equipamentos culturais existentes nas 
quatro regiões administrativas.

1.3.2 Metas

24. Diagnosticar, a cada dois anos, o perfil econômico e social dos 
empreendedores culturais, grupos, empreendimentos, entidades e cias;

25. Incluir na agenda de programações promovidas pelo Poder Pú-
blico Municipal, a realização de apresentações artísticas e a circulação 
de produtos relativos à economia da cultura;

26. Realizar estudo e diagnóstico da documentação dos equipamen-
tos, espaços e unidades geridas pelo Poder Público, visando a regula-
mentação e/ou adequação às normas constitucionais existentes;

27. Diagnosticar, em até dois anos, junto as Secretarias competentes 
(SEMOB e SEMSUR), os equipamentos existentes nas regiões adminis-
trativas e realização de serviços de adequação.

1.4 Estratégia 5

Promover os conteúdos através de mídia especializada.
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1.4.1 Ação

28. Criar programa de fomento e/ou de exibição, em parceria com as 
emissoras de televisão pública para promoção do segmento audiovisual 
do Município;

29. Estabelecer parcerias com entidades que possuam equipamentos que 
possibilitem a promoção e acesso as mais diversas linguagens artísticas;

30. Estimular a criação de fórum representativo das Instituições pú-
blicas culturais para que seja possível a articulação integrada de ações 
para à área cultural.

1.4.2 Metas

28. Realizar chamada pública anual, em parceria cooperada com as 
emissoras de televisão pública, para produção de conteúdos audiovisu-
ais com vista na exibição de programas televisivos;

29. Estabelecer parcerias anuais através de chamada pública;
30. Realizar encontros semestrais com as entidades representativas 

e conferências municipais de cultura, realizadas a cada dois anos. 

1.5 Estratégia 6

Promover e realizar parcerias com outras Instituições públicas e priva-
das, tendo a transversalidade da cultura como instrumento de intervenção.

1.5.1 Ação

31. Promover a transversalidade da política cultural com o turismo 
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para a inclusão das linguagens artísticas nos programas de fomento das 
potencialidades criativas realizados pelo Município;

32. Potencializar e propiciar o ordenamento e a valorização dos gru-
pos artesanais de produção artística e cultural existentes nas comuni-
dades do Município do Natal, através do investimento direto em coope-
rativas artesanais, associações e/ou aquisição de produtos;

33. Promover os bens culturais do Município através de feiras e 
eventos turísticos no Estado no Brasil e no mundo.

1.5.2 Metas

31. Constituir uma agenda planejada e analisada semestralmente, 
integrada ao Conselho Municipal de Turismo e à Secretaria Municipal 
de Turismo para sua execução;

32. Adquirir obras e peças artesanais com o objetivo de estimular e 
fomentar o setor, preferencialmente, voltadas para a produção criativa 
dos territórios e comunidades do Município;

33. Realizar chamada pública anual para seleção de obras para ins-
crição em mostras, feiras, congressos e/ou demais eventos de pequeno, 
médio e grande porte realizados no país. 

1.6 Estratégia 7

Ampliar e manter os equipamentos públicos municipais.

1.6.1 Ação

34. Realizar reformas, adequações e ampliar os equipamentos culturais;
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35. Restaurar as galerias de artes existentes e dotá-las dos equipa-
mentos e estruturas necessárias para seu fim específico, assim como 
estruturar uma reserva técnica;

36. Estabelecer e planejar dotação orçamentária para o desenvolvi-
mento das atividades promovidas pela SECULT/FUNCARTE.

1.6.2 Metas

34. Restaurar e/ou adequar, a cada dois anos, um equipamento cul-
tural gerido pela SECULT/FUNCARTE, dotando-os das condições ne-
cessárias à realização das atividades;

35. Adequar e equipar todas as galerias mantidas pela SECULT/
FUNCARTE até 2020;

36. Elaborar e publicitar um plano de gestão constituído das 
prioridades estabelecidas e vinculadas às metas contidas no Pla-
no Municipal de Cultura e/ou as demandas diagnosticadas para 
estes fins. 

Capítulo V
Livro e Leitura

Diretriz, Estratégia e Ação

1 Diretriz Eixo 5 

Legitimar o hábito da leitura na população do Município de Natal.

1.1 Estratégia 1
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Promover através de editais, a premiação de pesquisas de conte-
údos culturais como forma de estímulo à produção teórica de conte-
údos culturais.

1.1.1 Ação
37. Realizar seleção de pesquisas relevantes para os conteúdos artís-

ticos e culturais.

1.1.2 Meta
37. Lançar anualmente um edital para premiação de pesquisas cul-

turais relevantes para à cultura do Município. 

1.2 Estratégia 2
Estimular os programas e projetos de formação de leitores, tendo 

como suporte o espaço democrático das bibliotecas.

1.2.1 Ações
38. Realizar a expansão e apoiar os programas e projetos de forma-

ção de leitores, através das articulações na rede pública de ensino;
39. Disponibilizar acervos para o aumento da prática da leitura nas 

bibliotecas públicas do Município.

1.2.2 Metas
38. Fomentar e realizar as metas contidas no Plano Municipal do 

Livro, da Leitura, da Literatura e das Bibliotecas em até 2025;
39. Adquirir acervos literários para a disponibilidade nas bibliotecas 

públicas geridas pela SECULT/FUNCARTE. 
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40. Criar o cargo de bibliotecário no âmbito do Município de Natal/
RN, para o preenchimento das vagas instituídas de acordo com as ne-
cessidades definidas em lei pela Prefeitura Municipal de Natal.

1.3 Estratégias 3
Fomentar a literatura de cordel através da realização da realização 

de editais.

1.3.1 Ação
41. Promover a literatura do cordel junto à população, através da 

valorização do trabalho dos cordelistas e cantadores.

1.3.2 Meta
41. Realizar edital anual de fomento e promoção da literatura de cordel.

1.4 Estratégia 4
Promover ações que fomentem a literatura e a diversidade da litera-

tura potiguar.
1.4.1 Ações

42. Realizar encontros literários/colóquios para o público em geral;
43. Integrar o Festival Literário de Natal com as ações planejadas 

junto à Secretaria Municipal de Educação. 

1.4.2 Metas
42. Promover atividades de valorização da leitura, ocupação de bi-

bliotecas e eventos literários de pequeno porte que contribuam com a 
formação de leitores e a valorização das obras de escritores potiguares;
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43. Realizar o Festival Literário de Natal, uma vez ao ano, com pro-
gramação diversificada para o público em geral. 

1.5 Estratégia 5

Promover o acesso digital aos serviços e equipamentos virtuais.

1.5.1 Ação

44. Criar um museu e uma biblioteca pública virtual com mo-
nitores capacitados para dar suporte as pesquisas, aos estudos e 
as demandas.

1.5.2 Meta

44. Implantar um museu e uma biblioteca virtual com serviço de 
orientação e monitoramento online em até três anos. 

 

Capítulo VI
Do Fomento à Cadeia Produtiva 
da Cultura e Economia Criativa

Diretriz, Estratégia e Ação

1 Diretriz Eixo 6

Promover a sustentabilidade dos negócios criativos através do apoio 
e incentivo ao empreendedorismo cultural.
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1.1 Estratégia 1

Adequar leis e fundos de investimentos municipais para garantir 
acesso a toda comunidade.

1.1.1 Ações

45. Editar e publicar manuais, cartilhas e demais instrumentos que 
esclareçam e orientem acerca dos critérios para a utilização de recursos 
públicos pela sociedade civil*;

46. Propor que os resíduos oriundos da renúncia fiscal não utiliza-
dos e captados, sejam destinados ao Fundo Municipal de Cultura.

1.1.2 Metas

45. Elaborar manuais, cartilhas e tutoriais, disponíveis em caráter 
permanente no portal da SECULT/FUNCARTE, com ferramenta para 
download, atualizados quando necessários;

46. Transferir recursos captados que não atingirem o limite míni-
mo previsto para a realização dos respectivos projetos, ao Fundo Muni-
cipal de Incentivo à Cultura (FIC).

1.2 Estratégia 2

Promover a inserção de produtos da economia criativa no mercado 
local, regional e  nacional.

1.2.1 Ações
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47. Dispor de um setor de serviços de orientação, consultoria e/ou 
capacitação, voltado para o fomento do empreendedorismo cultural e a 
qualificação de micro empreendedores;

48. Encaminhar proposta ao legislativo para a criação de um fundo 
específico para o segmento do audiovisual, buscando prover recursos 
necessários à produção, exibição e/ou circulação de produtos;

49. Encaminhar proposta ao legislativo para a criação incentivos di-
ferenciados aos tributos ligados aos bens e/ou produtos culturais.

1.2.2 Metas

47. Qualificar, anualmente, empreendedores culturais através de 
convênio de cooperação com o sistema S (SEBRAE)*;

48. Criar e implantar, em até três anos, um fundo setorial do audiovisual*; 
49. Reduzir, em até cinco anos, os tributos cobrados para a destina-

ção de recursos através de editais de fomento aos produtos e serviços 
criativos, aprovado pelo legislativo. 
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Memória do Processo de Elaboração 
de Plano Municipal de Cultura

O Plano Municipal de Cultura é parte integrante do futuro Sistema 
Municipal de Cultura, sendo o instrumento de gestão de médio e longo 
prazo, no qual o poder público assume a responsabilidade democrática 
de implantar políticas culturais continuadas que ultrapassem os limi-
tes de uma gestão de governo, obedecendo aos princípios de planejar e 
democratizar as políticas públicas para a cultura. Na prática, é o docu-
mento que norteia e estabelece as estratégias, ações e metas, necessá-
rias à implementação das políticas culturais. 

O trabalho de elaboração do Plano Municipal foi realizado em três 
etapas distintas: uma primeira etapa, de MOBILIZAÇÃO e análi-
se de propostas nas regiões administrativas da cidade; uma segunda 
etapa de SISTEMATIZAÇÃO e elaboração das propostas nos grupos 
de trabalho com os representantes das regiões, consulta pública e ela-
boração; e a terceira etapa, com a finalização e o ENCAMINHA-
MENTO DO DOCUMENTO à Câmara Municipal para análise e apro-
vação do documento.

Foram realizados 10 (dez) encontros presenciais e disponibilizadas 
através de consulta pública, online, as propostas elaboradas pelos par-
ticipantes, através do Blog da SECULT/FUNCARTE, onde a socieda-
de civil pôde acompanhar e monitorar os andamentos dos trabalhos e 
interagir a partir de sugestões e avaliar as propostas para o segmento 
cultural do Município. 

O trabalho dos Grupos (GTs), após a coleta das propostas, consistiu 
na análise de 277 (duzentas e setenta e sete) propostas oriundas das 
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Conferências realizadas pelo Município nos últimos dez anos (2005-
2014), verificadas suas demandas e a solução empregada pelas sucessi-
vas gestões e observadas a relevância de cada uma delas para o contexto 
atual. Foram coletadas 69 (sessenta e nove) novas propostas dos Bair-
ros de Bom Pastor, Rocas, Felipe Camarão, Redinha, Cidade da Espe-
rança, Cidade Alta, Lagoa Azul, Conjunto Mirassol e Pirangi. 

A etapa de mobilização foi realizada no período de 08 a 29 de outu-
bro de 2014, distribuída nos seguintes dias:

No Conjunto Mirassol, na Zona Sul, no dia 08 de outubro 
de 2014;

Na Escola Municipal de Celestino Pimentel, na Cidade da Es-
perança, Zona Oeste, dia 09 de outubro de 2014;

No Instituto Federal de Educação (IFRN – Campus Cen-
tral), Centro, Zona Leste, dia 14 de outubro de 2014;

Na sede do TECESOL, no Conjunto Pirangi, Zona Sul, dia 15 
de outubro de 2014;

Na Associação Bom Pastor, no bairro do Bom Pastor, Zona 
Oeste, dia 16 de outubro de 2014; 

Na Escola Municipal Prof. Noilde Ramalho, na Comunida-
de da Africa, Redinha, dia 20 de outubro de 2014;

Na Sede do Bloco Carcará, no Bairro das Rocas, Zona Leste, 
no dia 21 de outubro de 2014;

Na Sede do Conselho Comunitário da Vila de Ponta Negra, 
Zona Sul, dia 23 de outubro de 2014 (no horário noite);

Na Fundação Fé e Alegria, no Bairro de Felipe Camarão, 
Zona Oeste, dia 23 de outubro de 2014 (no horário da tarde);

Na Fundação Fé e Alegria, no Bairro de Lgoa Azul, Zona 
Norte, dia 27 de outubro de 2014;

108   |   PLANO MUNICIPAL DE CULTURA



A etapa de sistematização com o Grupo de Trabalho (GTs), e os re-
presentantes dos territórios visitados foi realizada nas seguintes datas:

Dia 29 de outubro de 2014, no Auditório da SECULT /FUNCARTE;
Dia 04 de novembro de 2014, no Auditório da SECULT /FUNCARTE;
Dia 13 de novembro de 2014, no Auditório da SECULT /FUNCARTE;
Dia 05 de maio de 2015, no Auditório da SECULT /FUNCARTE;
Foram realizadas ainda, no período de 18 de novembro a 16 de de-

zembro de 2014, as oficinas culturais do Plano Municipal de Cultura.
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