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Objetivo geral: capacitar os conselheiros do CMPCF para o exercício da função junto à 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.  

 

Específicos: 

 

 Apresentar a rotina administrativa do CMPCF; 

 Cumprir a ação 72 da meta 21 do Plano Municipal de Cultura; 

 Fortalecer a participação da sociedade civil na gestão das políticas públicas da 

cultura; 

 Promover cursos de formação continuada aos membros do CMPCF; 

 Instrumentalizar os membros do CMPCF sobre as competências do Conselho, o 

papel dos conselheiros diante do poder público e da sociedade civil; 

 Publicizar os atos do CMPCF. 

 

 

Conteúdo programático:  

Histórico e atribuições do CMPCF – apresentar o processo histórico de constituição do 

CMPCF dentro do contexto nacional e local. Analisar a legislação de institucionalização 

do CMPCF, seus atos administrativos, finalidade e competências.    

O papel dos Conselheiros – problematizar a ação política dos conselheiros diante do 

poder público, suas responsabilidades diante do órgão gestor da cultura, formas de 

diálogo junto à sociedade civil e as entidades do poder público.  

Desafios para a próxima gestão – fiscalizar a implementação do Plano Municipal de 

Cultura, fiscalizar o funcionamento do Fundo de Cultura, fiscalizar o funcionamento 

dos equipamentos culturais, propor medidas e ações ao órgão gestor da cultura para que 

as políticas públicas da cultura atinjam todos os distritos do município. Fiscalizar e 

participar da elaboração das peças orçamentárias destinadas à cultura (LDO, PPA, 



LOA).  Regularizar o funcionamento dos fóruns setoriais (regimentos internos, planos 

setoriais de cultura contendo ações de curto, médio e longo prazo).    

 

Carga horária: 6 horas 

Datas: 23 e 30 de outubro de 2017  

Local de realização: a definir 

Horário: 19h  

Público Alvo: membros da nova gestão (2017-2019), prioritariamente, e membros das 

gestões anteriores do CMPCF.  

Recursos utilizados: equipamento multimídia; envio de documentos como o Plano 

Municipal de Cultura, Regimento Interno, Lei 7974/2009 que cria o Conselho e 

Relatório da VII Conferência de Cultura; entrega de folders do CMPCF e do livro 

editado pelo CMPCF.   

Obs.: os participantes com 75% de frequência terão direito a Certificado de conclusão 

do curso de capacitação expedido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Juventude em parceria com o CMPCF.  

 


