Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo
Av. Maurice Allain, 454 – Caixa Postal 12 – CEP 13405-123 – Piracicaba – SP – Brasil
Fone 19 3403.2600 – Fax 3403.2601 – e-mail: semac@piracicaba.sp.gov.br – Página 114

Plano estratégico decenal para o
desenvolvimento do Setor Cultural

2020-2030
VOLUME 2

Prefeitura do Município
de Piracicaba

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo
Av. Maurice Allain, 454 – Caixa Postal 12 – CEP 13405-123 – Piracicaba – SP – Brasil
Fone 19 3403.2600 – Fax 3403.2601 – e-mail: semac@piracicaba.sp.gov.br – Página 115

Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP
Processo n.º 50.323 /2018
Edital 148/2018

Objeto
Prestação de serviços para elaboração do
Plano Municipal de Cultura de Piracicaba

2018/2019

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo
Av. Maurice Allain, 454 – Caixa Postal 12 – CEP 13405-123 – Piracicaba – SP – Brasil
Fone 19 3403.2600 – Fax 3403.2601 – e-mail: semac@piracicaba.sp.gov.br – Página 116

Plano Municipal de Cultura de Piracicaba/SP
Plano estratégico decenal para o desenvolvimento do Setor Cultural (2020-2030)

Realização

Prefeitura do Município
de Piracicaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA/SP
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo de Piracicaba
Avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende
Telefone: (19) 3403-2600 / 3403-2635
Site: http://www.semactur.piracicaba.sp.gov.br/
E-mail: semac@piracicaba.spg.ov.br
CNPJ: 46.341.038/0001-29

TIMING PRODUÇÕES ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA – EPP
Rua Paulino Vital de Moraes, 134 – 1º andar
Conj. 01– Parque Maria Helena
São Paulo – SP - CEP: 05855-000
Telefone: (11) 3854 1482
CNPJ: 22.469.144/0001-24

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo
Av. Maurice Allain, 454 – Caixa Postal 12 – CEP 13405-123 – Piracicaba – SP – Brasil
Fone 19 3403.2600 – Fax 3403.2601 – e-mail: semac@piracicaba.sp.gov.br – Página 117

Plano Municipal de Cultura de Piracicaba/SP
Plano estratégico decenal para o desenvolvimento do Setor Cultural (2020-2030)

Prefeitura do Município de Piracicaba
Administração 2017-2020

Prefeito: Barjas Negri
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo (Semactur)
Secretária: Rosângela Maria Rizzolo Camolese
Equipe: Aparecida Rosana Bueno de Godoy Oriani, Dermival da Silva Pinto, Eduardo Borges de
Araujo, Erasmo Carlos Spadotto, Esdras Casarini Moreno, Flávia Alessandra da Silva Perez,
Heloisa Guerrini Ferraz, Jorge dos Santos Ferreira da Silva, Margarete Zenero, Maria de Fatima
Alves Silva, Maria Ivete Araujo Marcolino, Renata Graziela Duarte Gava, Roberta Aparecida
Sartori Gonçales e Washington Luis Poppi.
Equipe de elaboração do Plano Municipal de Cultura
Semactur: Rosângela Maria Rizzolo Camolese, Maria de Fatima Alves Silva, Renata Graziela
Duarte Gava, Roberta Aparecida Sartori Gonçales.
Comcult: Milton Antonio de Mori, Adalberto Mei, Antonio Carlos Garcia, Erasmo Carlos Spadotto,
Lucas Mauricio da Silva, Maria Madalena Tricânico, Nordahl Christian Neptun, Renata Graziela
Duarte Gava, Roberta Aparecida Sartori Gonçales, Rosângela Maria Rizzolo Camolese, Sandra
Bernadete Moraes Leite Ferreira e Washington Luis Poppi.
Conselho Municipal de Política Cultural (ComCult)
Adalberto Mei, Alessandra Marine, Antonio Carlos Garcia, Antonio Pedroso Rodrigue, Antonio
Sérgio Mariano Sette, Artur José Schlichting, Benedita Giangross, Benedito Ivam Galvão, Carlos
Alberto Valério, Carlos Fernando Vieira da Costa, Celito Francisco Bonett, Clévis Francisco
Lorenzi Spada, Elaine Moraes Bargiela Seghezz, Erasmo Carlos Spadotto, Esdras Casarini
Moreno, Fabio Cardoso Monteiro, Jefferson Wilians Gomitre, João Luiz Antonio Benatti, Joseane
Aparecida Delbaje Albino, José Ferreira de Matos, José Roberto Carvalho dos Santos, Leonardo
Bueno de Camargo, Lina Agifu, Luciana Cristina S. Chittolina, Lúcia Helena de Oliveira, Marcos
Nozella Gil, Marcio José Pereira, Maria de Fátima Alves Silva, Maria Ivete Araújo Marcolino,
Marisa Helena Martins, Medeiros, Milton de Mori, Miromar Aparecido Rosa, Moacyr Corsi Júnior,
Regina Aparecida Salvador Volpato, Regineide Rodrigues Viana, Renata Graziela Duarte Gava,
Rosângela Maria Rizzolo Camolese, Sandra Bernadete Morais Leite, Sandra Cristina Forti Bueno,
Simone Rodrigues Dias, Sônia Maria de Stefano Piedade, Tatiana Grassi Castro, Viviane Lima da
Silva e Washington Luis Poppi.
Assessoria Técnica para elaboração do Plano Municipal de Cultura
Timing – Produções e Assessoria: Adriana Celi Castelo e Sérgio de Azevedo.

Agradecimento especial a todos (as) os funcionários (as), estagiários (as) e colaboradores (as)
da Semactur e da Prefeitura que contribuíram com sua participação e esforço profissional para a
realização e o sucesso deste importante processo de planejamento da cultura no município!

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo
Av. Maurice Allain, 454 – Caixa Postal 12 – CEP 13405-123 – Piracicaba – SP – Brasil
Fone 19 3403.2600 – Fax 3403.2601 – e-mail: semac@piracicaba.sp.gov.br – Página 118

VOLUME 2

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo

Crédito da foto: Yone Moreno

Av. Maurice Allain, 454 – Caixa Postal 12 – CEP 13405-123 – Piracicaba – SP – Brasil
Fone 19 3403.2600 – Fax 3403.2601 – e-mail: semac@piracicaba.sp.gov.br – Página 119

Mensagem do Prefeito

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo
Av. Maurice Allain, 454 – Caixa Postal 12 – CEP 13405-123 – Piracicaba – SP – Brasil
Fone 19 3403.2600 – Fax 3403.2601 – e-mail: semac@piracicaba.sp.gov.br – Página 120

O Plano Municipal de Cultura é um instrumento de planejamento que orientará as
políticas públicas para cultura piracicabana pelos próximos dez anos. Ele representa a
política de gestão cultural para a cidade, trazendo as ações que se pretende desenvolver,
de acordo com a disponibilidade financeira de cada exercício. Deve promover a
equiparação de oportunidades e a valorização da diversidade das expressões e
manifestações culturais que tanto nos engrandecem.

Uma vez que leva a geração de condições para desenvolver e preservar
expressões culturais e promover o acesso a elas, o PMC torna-se muito importante para
nossa cidade. Como fica claro em sua nomenclatura, este instrumento traz de maneira
organizada programas, projetos e ações que valorizem, reconheçam, promovam e
preservem a diversidade cultural existente de nossa cidade. Trata-se de um documento
preparado coletivamente que partiu do diagnóstico e da análise do que temos até o
momento para, em seguida, definir o que gostaríamos de ter nos próximos anos. E para
garantir sua viabilidade, estas ações estão atreladas ao PPA 2018/2021.

Sucesso à cultura piracicabana, sempre!

BARJAS NEGRI
Prefeito do Município de Piracicaba
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Nossa Piracicaba já denominada de inúmeras maneiras elogiosas por conta de sua
forte inserção cultural em todos os campos, chegou ao momento em que, para continuar,
precisava de um caminho, uma orientação.

É exatamente isso que essa ferramenta denominada Plano Municipal de Cultura
(PMC) fará pelo município. A partir do levantamento de todas as atividades, agentes e
fazedores de cultura que temos, das sugestões apresentadas por eles e de toda
documentação disponível, montou-se um rico acervo de informações, ponto de partida
para o trabalho.

Desde que aderimos ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) sabíamos que este
momento chegaria. A elaboração do PMC nos permitirá traçar e executar políticas
públicas para os diferentes segmentos culturais. A partir de diretrizes, metas e indicadores
de resultados foram planejados em sequência: análise situacional com base em
indicadores sociais disponibilizados pelo Conselho Municipal de Política Cultural
(ComCult), prognóstico com a participação de artistas locais e comunidade, aí inclusas as
consultas públicas, até chegar a esta versão definitiva do Plano que oferecerá o norte à
cultura piracicabana pelos próximos 10 anos.

Sabemos onde queremos chegar e o PMC nos mostra o caminho! Sempre em
frente Piracicaba!

ROSÂNGELA MARIA RIZZOLO CAMOLESE
Secretária de Ação Cultural e Turismo
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Projeto de Lei | Anexo Único
PROJETO DE LEI Nº______ /2020.
Aprova o Plano Municipal de Cultura – PMC do
Município de Piracicaba para o período de
2020 a 2030 e dá outras providências.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Cultura - PMC, com vigência de
10 (dez) anos a contar da publicação desta Lei, na forma do ANEXO ÚNICO que passa a
integrá-la, com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 215, 216 e 216-A da
Constituição Federal, § 3º do art. 254 e 267 da Lei Orgânica do Município de Piracicaba e
no § 3º do art. 3º da Lei Federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010.
Art. 2º - O Plano Municipal de Cultura será coordenado pela Secretaria
Municipal de Ação Cultural e Turismo – Semactur.
Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo
exercerá a função de coordenação executiva do Plano Municipal de Cultura, conforme
esta Lei, ficando responsável pela organização de suas instâncias pelos termos de
adesão, pelo estabelecimento de metas, pelos regimentos e demais especificações
necessárias à sua implantação.
Art. 3º - A implementação do Plano Municipal de Cultura será feita em
regime de cooperação entre o município e em parceria com a União, em consonância
com o Plano Nacional de Cultura, instituído pela Lei Federal nº 12.343, de 02 de
dezembro de 2010.
Parágrafo único – A implementação dos programas, projetos e ações
instituídos no âmbito do Plano Municipal de Cultura poderá ser realizada com a
participação de instituições públicas ou privadas, mediante a celebração de instrumentos
previstos em lei.
Art. 4º - A partir da vigência desta Lei, a Secretaria Municipal de Ação
Cultural e Turismo, em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural (ComCult),
deverá elaborar planos decenais subsequentes, com base nas diretrizes e ações
deliberadas pelas Conferências Municipais de Cultura, devendo cada plano ser objeto de
lei própria.
Parágrafo único – Os próximos planos municipais de cultura deverão ser
elaborados por meio da Comissão Organizadora do Conselho Municipal de Política
Cultural, com composição paritária entre Poder Público e Sociedade Civil, esta com, no
mínimo, 50% de representantes na referida comissão, sendo obrigatória a realização de
consultas públicas e audiências para a elaboração do texto base do PMC.
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Art. 5º - O PMC é o instrumento de planejamento estratégico que organiza,
regula e norteia a execução da política municipal de cultura.

CAPÍTULO I
Dos princípios
Art. 6º - O Plano Municipal de Cultura - PMC de Piracicaba é regido pelos
seguintes princípios, em consonância com o Plano Nacional de Cultura:
I. liberdade de expressão, criação e fruição;
II. 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 do desenvolvimento sustentável;
IX. democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;
X. responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas
culturais;
XI. colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da
economia da cultura e da cultura solidária;
XII. participação e controle social na formulação e acompanhamento das
políticas culturais.

CAPITULO II
Das atribuições do Poder Público Municipal

I.
II.
III.

IV.

V.

Art. 7º - Compete ao Poder Público Municipal, nos termos desta Lei:
Formular políticas públicas e programas que conduzam à efetivação dos
objetivos, diretrizes e metas do Plano;
Garantir a avaliação e a mensuração do desempenho do PMC e assegurar
sua efetivação pelos órgãos responsáveis;
Fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoção e da difusão, da
realização de editais e de seleções públicas para o estímulo a projetos e
processos culturais, da concessão de apoio financeiro e fiscal aos agentes
culturais, da adoção de subsídios econômicos, da implantação regulada de
fundos públicos, entre outros incentivos, nos termos da lei;
Proteger e promover a diversidade cultural, a criação artística e suas
manifestações e as expressões culturais, individuais ou coletivas, de todos
os grupos étnicos e de suas derivações sociais, reconhecendo a
abrangência da noção de cultura em todo o território nacional e garantindo a
multiplicidade de seus valores e suas formações;
Promover e estimular o acesso à produção e ao empreendimento cultural, a
circulação e o intercâmbio de bens, serviços e conteúdos culturais e o
contato e a fruição do público com a arte e a cultura de forma universal;
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VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Garantir a preservação do patrimônio cultural municipal, resguardando os
bens de natureza material e imaterial, os documentos históricos, os acervos
e as coleções, as formações urbanas e rurais, as línguas e as cosmologias
indígenas, os sítios arqueológicos pré-históricos e as obras de arte, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência a valores,
identidades, ações e memórias dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira;
Articular as políticas públicas de cultura e promover a organização de redes
e consórcios para a sua implantação, de forma integrada com as políticas
públicas de educação, comunicação, ciência e tecnologia, direitos humanos,
meio ambiente, turismo, planejamento urbano e cidades, desenvolvimento
econômico e social, indústria e comércio e relações exteriores, dentre
outras;
Organizar instâncias consultivas e de participação da sociedade para
contribuir na formulação e debater estratégias de execução das políticas
públicas de cultura;
Regular o mercado interno, estimulando os produtos culturais brasileiros
com o objetivo de reduzir desigualdades sociais e regionais,
profissionalizando os agentes culturais, formalizando o mercado e
qualificando as relações de trabalho na cultura, consolidando e ampliando os
níveis de emprego e renda, fortalecendo redes de colaboração, valorizando
empreendimentos de economia solidária e controlando abusos de poder
econômico;
Incentivar a adesão de organizações e instituições do setor privado e
entidades da sociedade civil às diretrizes e às metas do PMC, por meio de
ações próprias, parcerias, participação em programas e integração ao
Sistema de Informações e Monitoramento Cultural.
CAPÍTULO II
Da definição

Art. 8º - O Plano Municipal de Cultura é um documento formal de
responsabilidade do poder público municipal que representa a política de gestão cultural
da cidade. Nesse documento estão as ações culturais que se pretende desenvolver no
município por um período de dez anos.

CAPÍTULO III
Das diretrizes e objetivos
Art. 9º - Diretrizes são entendidas como linhas de orientação que servem
como elementos balizadores para o alcance de objetivos, metas e execução de ações. As
diretrizes dão rumo e direção ao Plano Municipal de Cultura.

I.

Art. 10 - São diretrizes do Plano Municipal de Cultura de Piracicaba:
Promover a cultura nas dimensões simbólica, cidadã e econômica;
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II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

Implementar uma política cultural no município alinhada às políticas públicas
do governo federal e estadual.
Promover a descentralização de novos equipamentos e ações culturais do
município, bem como garantir condições de manutenção da rede já
existente.
Fomentar a descentralização da ação cultural e a implementação de
políticas afirmativas;
Fomentar e incentivar redes de intercâmbio, cooperação e parcerias entre
instituições, agentes culturais, artistas, produtores e pesquisadores de
diferentes regiões da cidade.
Consolidar a cultura como vetor de desenvolvimento cidadão, social e
econômico.
Promover a formação de público e sua identificação com as manifestações
culturais, tradições e patrimônio cultural da cidade, material e imaterial.
Promover a atuação intersetorial e transversal da política de cultura com
outras políticas públicas do município, como as de comunicação,
desenvolvimento social, educação, meio ambiente, planejamento urbano,
saúde, trabalho e renda e turismo;
Promover a formação, capacitação e qualificação de funcionários, agentes
culturais, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes regiões da
cidade.
Implementar uma política de financiamento público à cultura, diversificando
fontes de financiamento.
Garantir o fomento e a difusão da cultura democratizando a produção e o
acesso dos diversos grupos e movimentos culturais locais aos recursos do
Fundo de Apoio à Cultura.

Art. 11 - Objetivos são situações ou resultados pretendidos para alcançar no
futuro desejado.
Parágrafo único – Objetivos são gerais quando formulados numa ampla
perspectiva de propósitos e se desdobram em específicos quando são focados em alvos
mais minuciosos.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Art. 12 - São objetivos gerais do Plano Municipal de Cultura de Piracicaba:
Consolidação do Sistema Municipal de Cultura;
Consolidação do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura;
Consolidação do Sistema Municipal de Informações e Monitoramento
Cultural (SIM Cultura)
Estruturação da rede de equipamentos culturais;
Estímulo e promoção de diferentes canais de participação social e cidadã.
Implantação e consolidação do Programa Municipal de Formação e
Capacitação Artística e Cultural;
Fortalecimento e ampliação de um programa de registro, comunicação e
divulgação da Cultura e das Políticas Culturais;
Promoção da Economia Criativa e da dimensão econômica da Cultura;
Fomento da ação regional na área da Cultura na Região da Aglomeração
Urbana de Piracicaba e da articulação com outros entes da Federação;
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X.
XI.

XII.
XIII.

Implantação e consolidação de políticas e programas intersetoriais e
socioculturais;
Implantação e consolidação de políticas e programas culturais com ações
transversais, afirmativas, de promoção da diversidade cultural, de acesso e
da acessibilidade física e simbólica e para promoção da descentralização
territorial;
Consolidação do Sistema Municipal de Patrimônio Histórico Material e
Imaterial
Consolidação e fomento do Sistema de Arte e Manifestações Culturais.
Parágrafo único – Os objetivos específicos serão apresentados no ANEXO

ÚNICO.
CAPÍTULO IV
Do Setor Cultural e das estratégias
Art. 13 – O Setor Cultural, em Piracicaba, é um conjunto de áreas,
segmentos e transversalidades nas quais a Secretaria Municipal de Ação Cultural e
Turismo atua e poderá atuar durante a vigência do Plano.
Parágrafo único – A descrição detalhada das áreas, segmentos e
transversalidades é apresentada no ANEXO ÚNICO.
Art. 14 – Estratégias são posicionamentos políticos e/ou técnicos,
convergentes e articulados, de caráter genérico, para otimizar os recursos existentes,
viabilizar objetivos e metas, potencializar oportunidades e tornar o Plano factível na
perspectiva da visão de futuro projetada para a cultura.
Parágrafo único – As estratégias do PMC estão descritas no ANEXO
ÚNICO.
CAPÍTULO V
Das metas, ações e prazos de execução
Art. 15 - Metas representam o resultado quantitativo a ser atingido no futuro,
no desempenho de cada objetivo específico.
Parágrafo único – As metas do PMC estão descritas no ANEXO ÚNICO.
Art. 16 - Ações são os projetos e/ou atividades para o alcance das metas
estabelecidas.
Parágrafo único – As ações do Plano Municipal de Cultura de Piracicaba
estão descritas no ANEXO ÚNICO desta lei, sempre vinculadas a cada uma das metas.
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CAPÍTULO VI
Dos resultados e impactos esperados
Art. 17 - Resultados do Plano Municipal de Cultura, para efeito desta Lei,
são entendidos consequências esperadas das metas e possibilitam a mediação da
eficácia.
Parágrafo único – Os resultados do Plano estão apresentados no ANEXO
ÚNICO.
Art. 18 - Impactos do Plano Municipal de Cultura, para o efeito desta Lei,
registram os efeitos que se intenta produzir na transformação da realidade e possibilitam
a mediação da efetividade.
Parágrafo único – Os resultados do Plano estão apresentados no ANEXO
ÚNICO.
CAPÍTULO VII
Dos mecanismos e fontes de financiamento
Art. 19 O plano plurianual (PPA), as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais do município deverão ser formulados de maneira a assegurar a
consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e
estratégias definidas neste Plano Municipal de Cultura - PMC, para viabilizar sua plena
execução.
Art. 20 A Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo – Semactur, na
condição de coordenadora executiva do Plano Municipal de Cultura, 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.
Art. 21 Para o cumprimento dos objetivos do PMC, o Município de
Piracicaba poderá contar, adicionalmente, com recursos públicos estaduais e federais,
bem como da iniciativa privada.
CAPÍTULO VIII
Da revisão do Plano Municipal de Cultura e do modelo de gestão
Art. 22 - O PMC será revisto periodicamente, tendo como objetivo a
atualização e o aperfeiçoamento de suas diretrizes e metas.
§ 1º A Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo deverá promover, em
colaboração com o Estado e a União, a realização de, pelo menos 2 (duas) conferências
de cultura no município até o final do período do plano, com intervalo de até 5 (cinco)
anos entre elas, com o objetivo de avaliar e monitorar a execução do PMC – 2020-2030 e
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subsidiar a elaboração do próximo Plano Municipal de Cultura do município de Piracicaba
(2030-2040).
§ 2º A primeira revisão do Plano será realizada 5 (cinco) anos após a
Promulgação desta Lei, assegurada a participação do ComCult e de ampla representação
do poder público e da sociedade civil na forma da legislação vigente.
Art. 23 - Nas Conferências Municipais de Cultura deverão ser debatidas
estratégias e estabelecer a cooperação entre os agentes públicos e da sociedade civil
para a implantação do PMC.
CAPÍTULO XIX
Da gestão e dos indicadores de monitoramento e avaliação
Art. 24 - Indicadores são parâmetros para medição da situação futura
desejada em relação à situação atual encontrada. Nesta metodologia, os indicadores têm
como finalidade reconhecer se as metas do Plano estão sendo alcançadas.
Art. 25 - O monitoramento é a medição sistemática, contínua e permanente
dos resultados das metas a serem perseguidas. Ele deve apontar o grau de progresso
obtido ao longo da trajetória do Plano.
Art. 26 - A avaliação é a análise qualitativa dos alvos atingidos, bem como
do processo para o alcance dos objetivos, abarcando períodos pré-definidos, podendo
ultrapassar o horizonte do Plano, vez que muitos resultados poderão ser aferidos após a
execução de suas ações.
Art. 27 – Caberá à Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo
implementar ferramenta para publicizar o monitoramento e avaliação das metas e ações
previstos neste Plano.
Art. 28 - Tanto o monitoramento como a avaliação exigem metodologias
específicas e associadas aos objetivos e metas.
Art. 29 - O Conselho Municipal de Política Cultural em conjunto com a
Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo realizarão periodicamente o processo
permanente de monitoramento e avaliação, o alcance das diretrizes e da eficácia das
metas, ações e indicadores do PMC aprovado nesta Lei, bem como dará ampla
publicidade aos resultados alcançados mediante comunicação Institucional Permanente.
§ 1º - Os dados de avaliação do PMC serão encaminhados para divulgação
ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais e ao Sistema Municipal de
Informações e Monitoramento Cultural.
§ 2º - A Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo poderá acompanhar
os indicadores culturais, articulando-se com observatórios de monitoramento de
indicadores disponíveis.
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Art. 30 - O ComCult acompanhará e opinará sobre a execução e a
implementação de projetos, Programas e ações desenvolvidas com base no PMC.
Art. 31 – Fica criada a Comissão Especial de Monitoramento do Plano
Municipal de Cultura – CEPLAN, que terá as seguintes atribuições:
a) Monitorar processo de implementação, avaliação e revisão do PMC e dos
Planos Decenais subsequentes;
b) Monitorar e avaliar periodicamente o alcance das diretrizes e da eficácia
das metas, ações e indicadores do PMC;
c) Acompanhar Indicadores Culturais, organizando um observatório para
esse fim;
d) Acompanhar indicadores de qualidade da execução das políticas
culturais;
e) Acompanhar indicadores de equidade cultural (renda, etnia, gênero,
geracional, diversidade, acessibilidade, direitos culturais, condições
físicas, sensoriais e intelectuais e interação das áreas urbana e rural,
dentre outros).
Parágrafo único - O processo de monitoramento e avaliação do Plano
Municipal de Cultura poderá contar com o apoio de especialistas, técnicos e agentes
culturais, de Institutos de Pesquisa, de Universidades, de Instituições Culturais, de
Organizações e redes socioculturais, além do apoio de outros órgãos colegiados de
caráter consultivo, na forma da Lei e de seu regulamento.
Art. 32 - A Comissão de Monitoramento do PMC será constituída por sete
membros e respectivos suplentes e tem a seguinte composição:
I. 1 (um) representante da Semactur;
II. 1 (um) representante da Câmara Municipal;
III. 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças – Semfi;
IV. 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município
V. 1 (um) representante da Sociedade Civil de uma instituição juridicamente
constituída da área da cultura, escolhido pelo Conselho Municipal de Política
Cultural (CoMcult) por meio de edital de chamamento público;
VI. 2 (dois) representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de Política
Cultural (CoMcult);
CAPÍTULO X
Das disposições finais
Art. 33 - Qualquer projeto de lei de matéria que se refira à cultura deverá ser
precedido de consulta à Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo (Semactur) e ao
Conselho Municipal de Política Cultural (ComCult).
Art. 34 - O Município de Piracicaba deverá dar ampla publicidade e
transparência ao conteúdo do PMC e do processo de sua elaboração disponibilizando-o
inclusive no seu endereço eletrônico, bem como à realização de seus objetivos e metas,
estimulando a transparência e o controle social em sua implementação e monitoramento.
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Art. 35 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos por 10 (dez) anos, contados dessa data e revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Piracicaba, __ de ____________ de 2020.
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ANEXO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº______ , DE 2020.
PROJETO DE LEI Nº______ , DE 2020.

Especifica, descreve e detalha o Plano
Municipal de Cultura – PMC do Município de
Piracicaba para o período de 2020 a 2030 e dá
outras providências.

Capítulo I
Do Setor Cultural
1. Em atendimento ao parágrafo único do artigo 13, o Setor Cultural no Município de
Piracicaba é um conjunto de áreas, segmentos e transversalidades nas quais a
Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo atua e poderá atuar durante a
vigência do Plano constituído por:
1.1. acervos públicos e de interesse público; arquivos; arte pública e cultura urbana;
artes cênicas (circo, dança, teatro e ópera); artes visuais (desenho, pintura,
escultura, gravura, fotografia, grafite, instalação); artesanato; associações, e
organizações culturais; audiovisual (cinema, vídeo, vídeo-arte); bibliotecas;
capacitação cultural; capoeira; cooperação cultural; economia criativa; educação e
formação cultural (capacitação, movimento amador, formação artística e formação
cultural, formação de públicos culturais e a formação de apreciadores e usuários
de bens e serviços culturais); equipamentos culturais e para uso cultural; falares e
saberes; festas populares; gastronomia; gestão cultural; humor gráfico,
intercâmbio cultural; intersecções transversais (cultura e saúde, cultura e
educação, cultura e esporte, cultura e assistência social, cultura e turismo, cultura
e meio-ambiente, cultura, trabalho e renda, dentre outros), livro, leitura e literatura;
manifestações culturais de gênero; manifestações culturais etárias; manifestações
étnico-culturais; manifestações populares; memória (oral, artística, cultural,
histórica); mídias colaborativas e interativas, arte e cultura digital; mitos, ritos e
lendas (folclore); moda; mostras culturais; museus; música; patrimônio imaterial;
patrimônio material; performance e outras manifestações transversais; periódicos
especializados; pesquisa em cultura; premiação e outorgas públicas, políticas
culturais; produção cultural; publicações; redes culturais; redes sociais (com uso
cultural); restauração; salas de cinema; salas de teatro; sistemas de informação
culturais; técnicas; tecnologias culturais; tradições; vídeo e outros que se
enquadrem na ação cultural, conforme preconizado pela Lei Orgânica.
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Capítulo II
Das estratégias

2. Em atendimento ao parágrafo único do artigo 14, o Plano Municipal de Cultura de
Piracicaba se pautará pelas seguintes estratégias:
2.1. Estrutura funcional: Constituir e consolidar estrutura geral bem como quadro
funcional da Semactur, garantindo a melhora na gestão organizacional da Ação
Cultural com aumento do quadro técnico e de capacitação técnica para
atendimento à execução das políticas culturais para o município, bem como
promovendo o desenvolvimento do Setor Cultural.
2.2. Cooperação: Firmar acordos de cooperação e fortalecer rede de apoio: a
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo deve atuar em conjunto com
outros entes da administração municipal e instituições culturais públicas de outros
entes da federação, privadas e da sociedade civil organizada, de maneira a
fomentar a ação conjunta e a correalização de ações culturais, implementando
ações transversais e intersetoriais e promovendo a absorção e apropriação de
materiais e tecnologias de inovação cultural.
2.3. Patrimônio: Na área do Patrimônio, atuar de forma assertiva, garantindo estrutura
necessária à execução do cadastramento, tombamento e proteção do patrimônio
material, imaterial e natural do município, fortalecendo a gestão do Conselho de
Defesa do Patrimônio Cultural e promovendo a proteção e salvaguarda do
patrimônio da cidade.
2.4. Diversidade: Manter uma rede de apoio às diferentes manifestações culturais,
socioculturais e comunitárias de maneira que a ação cultural da Semactur
perpasse e atravesse a vida cultural de forma plena, garantindo condições para
que a diversidade cultural floresça.
2.5. Pluralidade: Promover o diálogo e articular intercâmbio, de maneira a manter,
potencializar a pluralidade como princípios da ação cultural das políticas culturais,
fomentando o investimento em áreas e segmentos menos desenvolvidos e
equidade de investimentos.
2.6. Equipamentos próprios: Revitalizar a estrutura e ampliar o uso de equipamentos
culturais próprios.
2.7. Equipamentos parceiros: Ampliar a utilização de equipamentos parceiros, de
forma a ampliar as ações da Cultura sem aumentar o custeio da área,
democratizando e descentralizando a ação cultural.
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2.8. Economia Criativa: Desenvolver a Economia Criativa por meio da articulação
da Semactur com outros órgãos públicos, privados e da sociedade civil.
2.9. Pesquisa: Firmar parcerias com instituições de pesquisa regionais, nacionais
e/ou internacionais para levantamento de dados.
2.10. Tradições: Implantar mecanismos específicos para atender as demandas de
projetos voltados para a cultura popular e tradições, com especial atenção para
a cultura local.
2.11. Comunicação: Estimular meios alternativos de comunicação com a sociedade
civil, incentivando informação compartilhada e de uso livre.
2.12. Parcerias na comunicação: realizar parcerias com agentes mediadores e
multiplicadores de outras áreas para potencializar a comunicação na área
cultural.
2.13. Agentes culturais: Fomentar a organização e capacitação de agentes culturais
(artistas, grupos e instituições) para que sejam aptos a empreender parcerias
com o Poder Público e/ou Iniciativa Privada com foco no desenvolvimento do
Setor Cultural.
2.14. Descentralização: ampliar a oferta de ação cultural nas periferias da cidade
como forma de expansão da ação cultural e consecução dos direitos culturais,
bem como fomentar ações descentralizadas já existentes, equilibrando os
investimentos atualmente mais concentrados na região central.
2.15. Ação integrada e articulada: promoção de ações conjuntas com outros planos
municipais estratégicos de maneira a otimizar recursos e esforços (Plano Diretor,
Plano Municipal de Educação, Plano Diretor de Turismo, dentre outros) .

Capítulo III
Das metas e ações, organizadas de acordo com os objetivos
3. Em atendimento aos parágrafos únicos dos artigos 15 e 16, o Plano Municipal de
Cultura de Piracicaba terá as seguintes metas e ações, organizadas de acordo com os
objetivos descritos no artigo 12:
3.1. Descrição detalhada e integrada de objetivos, metas e ações:
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OBJ1.
1)

2)

Consolidação do Sistema Municipal de Cultura
Objetivos específicos:
Aprovação, regulamentação e/ou consolidação dos componentes do Sistema
Municipal de Cultura, cumprindo o Acordo de Cooperação Federativa assinado
com o Ministério da Cultura concluindo os termos da adesão ao Sistema
Nacional de Cultura.
Organização e explicitação das linhas norteadoras da política municipal para a
área da Cultura, garantindo amplo direito à arte, cultura, patrimônio cultural,
participação cidadã e articulação entre diferentes áreas da cultura com suas
especificidades e demandas.
Meta 01 - Sistema Municipal de Cultura elaborado, aprovado e implantado
com todos os seus componentes até 2021.
Ações:
1.
Nortear as políticas, programas e ações culturais pelo Plano Municipal
de Cultura (PMC);
2.
Elaborar e aprovar o Sistema Municipal de Cultura (SMC) por meio de
lei própria, consolidando e atualizando a legislação reguladora da área
da Cultura em Piracicaba;
3.
Consolidar e fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Política
Cultural (ComCult) como órgão consultivo, deliberativo e participativo
da Cultura em Piracicaba e, se necessário, atualizar sua composição
de maneira a garantir a representatividade do movimento artístico e
cultural;
4.
Ampliar as ações de investimento para consolidar um Sistema
Municipal de Financiamento à Cultura, formado pelos investimentos
diretos, fomento por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e Editais
Públicos de premiação, fomento e transferência de recursos;
5.
Manter e consolidar o direito à participação nas decisões sobre a
política cultural por meio das Conferências Municipais de Cultura,
Fóruns Setoriais e Territoriais e Audiências Públicas regulares.
Meta 02 – Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo (Semactur)
reorganizada, exercendo e mantendo seu protagonismo como órgão
gestor da área, com o quadro funcional preenchido para sua atuação
plena até 2024.
Ações:
6.
Ampliar o quadro funcional da Semactur, provendo o órgão gestor da
área da cultura e seus respectivos núcleos de atuação com os recursos
humanos necessários ao pleno funcionamento dos serviços, setores e
equipamentos culturais, com especial atenção ao atendimento de
legislação específica que determine a presença de profissionais para a
gestão de serviços culturais prestados
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7.

8.

OBJ2.

Criar e aprovar, por meio de instrumentos jurídicos pertinentes, os
regulamentos dos equipamentos culturais próprios da Semactur,
garantindo o uso e as formas de ocupação cultural;
Criar um órgão da Administração Pública Indireta, instituto ou fundação,
focado em dois eixos estruturantes: - desenvolvimento da área da
cultura, em especial na ampliação dos instrumentos de captação de
recursos para o Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e na criação e
implantação de uma escola municipal de formação em arte e cultura.

Consolidação do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura
Objetivos específicos:

3)

4)

Manutenção e ampliação de uma política pública municipal de fomento à
cultura, arte e patrimônio cultural com base no Fundo de Apoio à Cultura e
seleção por editais públicos;
Consolidação do programa de editais públicos como instrumento de gestão
transparente e que possibilite acesso aos recursos e espaços públicos da
Cultura, atendendo as linguagens e manifestações.
Meta 03 - Orçamento para a Cultura no município ampliado, possibilitando
mais acesso e atendimento de demandas crescentes na área cultural:
mínimo de 1,5% do orçamento municipal destinado à Semactur até 2030,
com, no mínimo, manutenção do percentual atual até 2024 e crescimento
gradativo percentual anual a partir de 2025.
Ações:
9.
Empreender esforços para, a partir de 2022, alocar o percentual do
orçamento destinado à Cultura e Turismo no patamar de 1,38%;
10. Pactuar com a Secretaria de Governo, Procuradoria Geral do Município
e Secretaria de Finanças a consignação dos recursos necessários nos
futuros instrumentos orçamentários: Plano Plurianual (PPA), Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para
garantir a plena execução das ações do Plano Municipal de Cultura.
Meta 04 - Política de editais em arte, cultura e patrimônio cultural para
difusão, fomento, pesquisa, permissão de uso de espaços públicos e
implementação de acordos de cooperação com instituições socioculturais
e órgãos públicos e privados criada e mantida.
Ação:
11. Criar calendário, de acordo com os recursos disponíveis, e publicar
anualmente editais;
12. Lançar editais de ocupação dos teatros municipais para democratizar o
acesso dos fazedores de cultura;
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13. Empreender estudos para avaliar a possibilidade de uso e ocupação de
espaços públicos ociosos para instalação de instituições culturais por
meio de comodato.
Meta 05 - Componentes do Sistema de Financiamento criados e/ou
reorganizados até 2025 e mantidos durante a vigência do Plano.
Ações:
14. Estabelecer mecanismos para proposição de criação de instrumentos e
mecanismos legais através de leis de incentivos fiscais municipais para
ações culturais;
15. Empreender esforços para simplificar, consideradas as normativas
legais, as exigências burocráticas para acessar os recursos do FAC;
16. Diversificar a arrecadação para o Fundo de Apoio à Cultura;
17. Criar ações formativas e de capacitação para estimular e promover a
captação de recursos por meio de projetos elaborados por agentes
culturais de Piracicaba;

OBJ3.

Consolidação do Sistema Municipal
Monitoramento Cultural (SIM Cultura)

de

Informações

e

Objetivos específicos:
5)
6)

7)
8)

Consolidação de um Sistema de Informações da Semactur para gerenciar e
totalizar, de forma padronizada, números de atendimento da ação cultural;
Criação e implantação de um mapeamento por meio de plataforma
colaborativa, como forma de promover inventários, registros e pesquisas sobre
a cultura e o patrimônio material e imaterial do município;
Contribuição para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações e
Monitoramento Cultural (SIM Cultura);
Desenvolvimento de parâmetros e indicadores para potencializar o
desenvolvimento da avaliação de projetos;
Meta 06 - Informações e indicadores para monitoramento das metas,
ações, resultados e impactos do Plano Municipal de Cultura registradas
no SIM Cultura e publicizadas, anualmente, no site da Semactur, a partir
de 2021 e durante toda a vigência do Plano.
Ações:
18. Criar e implantar procedimento integrado e centralizado de
organização, compilação e análise dos atendimentos e informações
sobre ações e público atendido;
19. Publicar relatório anual de monitoramento do Plano Municipal de
Cultura;
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20. Alimentar, com dados locais, em caso de funcionamentos destes, os
Sistemas Estadual e Nacional de Informações e Monitoramento
Cultural.
Meta 07 - 100% dos agentes, ações e equipamentos culturais cadastrados
na plataforma SIM Cultura até 2026.
Ação:
21. Promover o cadastro colaborativo (feito pelos agentes) e o cadastro
gerenciado pela Semactur (feito pela equipe da Secretaria, em especial
nos bairros mais afastados) para consolidar o SIM Cultura como
instrumento permanente de mapeamento e gestão de informação;
22. Criar o cadastro de Investimentos e Investidores Socioculturais,
proporcionando base de dados e informações para o desenvolvimento
da Economia Criativa;
23. Estabelecer que o cadastro na Plataforma SIM Cultura Municipal é uma
forma obrigatória para acessar serviços municipais da área da cultura,
tais como apoio, aprovação em editais, acesso a recursos, dentre
outros;
24. Manter ações permanentes de pesquisa e mapeamento de públicos de
maneira a complementar o SIM Cultura.

OBJ4.

Estruturação da rede de equipamentos culturais
Objetivos específicos:

9)
10)
11)
12)

Dinamização do uso dos equipamentos culturais;
Reforma e/ou revitalização de equipamentos culturais já existentes;
Criação de um programa permanente de manutenção;
Implantação ou adequação de equipamentos para as regiões desprovidas de
infraestrutura pública na área cultural;
Meta 08 – Permanência e consolidação da ação cultural na rede de
equipamentos próprios administrados pela Semactur por toda a vigência
do Plano.
Ações:
25. Garantir as plenas condições de ocupação, uso e atendimento dos
equipamentos próprios que compõe atualmente a rede municipal de
equipamentos culturais, bem como os novos equipamentos construídos
ou assumidos pelo Órgão Gestor da área da Cultura: - Semactur (sede); Casa do Artesão; - Célula Museu do Açúcar; - Centro de Documentação,
Cultura e Política Negra; - Centro Nacional de Documentação, Pesquisa
e Divulgação do Humor Gráfico / Salão Internacional de Humor; Departamento de Patrimônio Histórico do Instituto de Pesquisa e
Planejamento de Piracicaba; - Casarão do Engenho (Sede do Núcleo de
Turismo); - Oficina de divulgação e comunicação; Sede da Movimentação
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Cultural; - Teatro Municipal “Erotides de Campos”; - Biblioteca Pública
“Ricardo Ferraz de Arruda Pinto”; - Biblioteca Comunitária do Parque
Orlanda; - Biblioteca da Vila Industrial; - Quiosque literário “Maria Emilia
Redi”; - Centro Cultural “Nhô Serra” (Sebastião da Silva Bueno); - Centro
Cultural “Zazá” (Isaíra Aparecida Barbosa); - Centro Cultural Hugo Pedro
Carradore; - Centro Cultural “Antonio Pacheco Ferraz; - Armazém da
Cultura “Maria Dirce de Almeida Camargo”; - Ponto Multimídia de Cultura
e Memória (Célula Museu da Imagem e do Som de Piracicaba); - Casa
do Povoador; - Pinacoteca Municipal “Miguel Archanjo Benício Dutra"; Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes; - Teatro Municipal
“Dr. Losso Netto”, - Espaço do Samba; - Casarão do Turismo - Centro de
Atendimento ao Turista “Paulo Fioravante Sampaio”; - Elevador Turístico
“Alto do Mirante”:; - Centro de Atendimento ao Turista Parque do
Mirante (NEA).
Meta 09 – Implantação de um programa de manutenção, revitalização e/ou
reforma de equipamentos culturais até 2023, mantido durante a vigência
do Plano
Ações:
26. Implantar plano permanente de manutenção para os equipamentos da
Semactur: sistema elétrico, sistema hidráulico, pintura, limpeza e
manutenção dos telhados e calhas, limpeza de caixas d’agua,
instalação de cercas e jardim;
27. Implantar, de forma progressiva e continuada, acessibilidade nos
equipamentos culturais próprios;
28. Apoiar a realização de ações culturais nos equipamentos das zonas
rurais;
29. Aprimorar sistemas de segurança para os equipamentos da Semactur;
30. Instrumentalizar, quando for o caso, os equipamentos culturais com
equipamentos de som, luz e painéis para abrigar atividades de artes
visuais, literatura e vídeo e espetáculos de artes cênicas e música;
31. Proceder à manutenção periódica dos equipamentos instalados na rede
de espaços culturais;
32. Revitalização dos equipamentos da Semactur, com implantação de
expografia alinhadas com a atualidade.
Meta 10 – Novos equipamentos culturais próprios criados, até 2030,
conforme a disponibilidade de recursos.
Ações:
33. Criar e implantar nova reserva técnica para preservar o acervo do
Centro Nacional de Pesquisa, Documentação e Divulgação do Humor
Gráfico (Cedhu);
34. Empreender esforços para implantação de Reserva técnica única para
o acervo municipal dos equipamentos da Semactur: espaço adequado
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para acondicionamento de acervo do Museu, Pinacoteca, Cedhu,
Biblioteca–armários e mapotecas, com atendimento às normas que
regulam a matéria;
35. Criar e implantar Centro de Memória e Tradições Piracicabanas, com
objetivo de resgatar e incentivar a cultura local;
36. Elaborar estudo de viabilidade para a implantação de um Centro
Cultural na região oeste;
37. Criar e implantar laboratórios específicos para ofertar condições para a
pesquisa, estudo, formação de artistas e público em geral de técnicas
de artes visuais que atualmente não possuem esta estrutura;
Meta 11 – Programa de ocupação de equipamentos parceiros implantados
até 2024.
Ações:
38. Manter acordos de cooperação mútua com órgãos municipais e ofertar,
com regularidade, programação de atividades culturais em
equipamentos já existentes como: - varejões, - escolas, - centros
sociais e comunitários, - pontos de cultura; de maneira a ampliar a
oferta de ação cultural com menos impacto no custeio;
39. Manter parcerias com outros entes da federação e agentes culturais da
iniciativa privada e sociedade civil organizada para potencializar e
ampliar a oferta de programação de atividades culturais em
equipamentos parceiros já existentes, de maneira a ampliar a oferta de
ação cultural com menos impacto no custeio;

OBJ5.

Estímulo e promoção de diferentes canais de participação social e
cidadã.
Objetivo específico:
13)Garantia do direito de participação nas decisões sobre a cultura e as
políticas culturais;
14) Criação de mecanismos permanentes para escuta de demandas da
população;
Meta 12 - No mínimo 1 (um) encontro público de participação social e
cidadã realizado, anualmente, a partir de 2020
Ações:
40. Realizar Conferências Municipais de Cultura em 2025 e 2029;
41. Estimular a realização anual de fóruns setoriais e/ou territoriais;
42. Incentivar e articular a participação em audiências públicas dos
instrumentos orçamentários municipais (PPA, LDO e LOA);
43. Realizar, a partir de 2021, encontros anuais de prestação de contas e
monitoramento do Plano Municipal de Cultura.
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Meta 13 - Conselhos Municipais de Política Cultural e do Patrimônio
Cultural mantendo sessões ordinárias mensais durante toda a vigência do
Plano
44. Manter constituição paritária do CoMCult e Codepac, com participação
de representantes da sociedade civil;
45. Realizar, anualmente, no mínimo, 10 sessões ordinárias do Conselho
Municipal de Política Cultural (ComCult) e publicizar as atas das
reuniões na página do Conselho;
46. Realizar, anualmente, no mínimo, 10 sessões ordinárias do Conselho
de Defesa do Patrimônio Cultural (Codepac) e publicizar as atas das
reuniões na página do Conselho;

OBJ6.

Implantação e consolidação do Programa Municipal de Formação e
Capacitação Artística e Cultural
Objetivos específicos:

15) Oferta de formação continuada em arte, cultura e patrimônio cultural.
16) Capacitação da cadeia produtiva e seus atores sociais e culturais envolvidos;
17) Capacitação, de forma continuada, de funcionários e cidadãos interessados na
gestão, desenvolvimento de projetos culturais, fomento ao empreendedorismo
cultural e para obter financiamento cultural (municipal, estadual e federal);
18) Investimento na formação e capacitação dos funcionários, orientadores,
colaboradores e parceiros para qualificação do atendimento artístico-cultural
quanto às demandas específicas dos diferentes grupos que compõem a
sociedade.
Meta 14 – Escola Municipal de formação artística e cultural, pública e
gratuita, criada até 2025 e oferecendo cursos de capacitação, iniciação,
formação livre e técnica.
Ação:
47. Criar, em possível parceria com a Secretaria Municipal de Educação,
uma escola municipal de formação artística e cultural, pública e
gratuita, objetivando ofertar a capacitação, formação continuada,
prática e teórica, abrangendo várias linguagens artísticas, segmentos
culturais e demandas territoriais.
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Meta 15 - Programa de formação em arte, cultura e patrimônio cultural
implementado até 2024.
Ações:
48. Manter o Programa de oficinas e formação inicial “Movimentação
Cultural”;
49. Criar um programa integrado de formação artística e cultural, que
articule e mantenha ações formativas nos equipamentos próprios da
Semactur;
50. Ampliar a oferta de cursos e oficinas livres e em diferentes
modalidades formativas para linguagens artísticas e manifestações
culturais.

Meta 16 - Programa de capacitação e qualificação implementado até 2022.
Ações:
51. Manter ação de capacitação e qualificação de agentes culturais
(funcionários efetivos e prestadores de serviços, artistas, produtores
culturais e lideranças territoriais comunitárias, dentre outros) para o
debate e participação nas políticas públicas de cultura;
52. Manter ação de capacitação e qualificação de agentes culturais
(funcionários efetivos e prestadores de serviços artistas, produtores
culturais e lideranças territoriais comunitárias, dentre outros) na
elaboração de projetos, captação/gerenciamento de recursos e gestão
de ações artísticas e culturais;
53. Organizar encontros entre empreendedores culturais, empresas e
investidores para apresentar os projetos já existentes ou em
elaboração, como possibilidade de diversificação investimento e
financiamento;

OBJ7.

Fortalecimento e ampliação de um programa de registro,
comunicação e divulgação da Cultura e das Políticas Culturais
Objetivos específicos:

19) Criação de um plano de comunicação e acesso à informação levando-se em
conta as especificidades setoriais e territoriais como uma forma de oportunizar
o acesso à cultura;
20) Conexão da rede de equipamentos culturais e ações com demais órgãos e
setores municipais como política pública integrada;
21) Ampliação da quantidade e melhora da qualidade de material de comunicação
e divulgação produzido;
22) Registrar, arquivar e dar acesso à memória da ação cultural em Piracicaba.
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Meta 17 - Plano de comunicação para a área da Cultura criado, implantado
e institucionalizado até 2025 e vigente durante o PMC
Ações:
54. Instituir o núcleo de comunicação da Semactur constituído por dois
jornalistas, um fotógrafo e um estagiário com estrutura/equipamentos
para a equipe, contratado por meio de Licitação;
55. Criar e/ou atualizar itens do Catálogo Institucional da Semactur
(indicação de equipamentos e ações, mapas, guias culturais e
turísticos, site e outros instrumentos de comunicação);
56. Manter e ampliar a divulgação das ações culturais públicas, privadas e
da sociedade civil organizada por meios impressos e digitais;
57. Empreender esforços para implantar parcerias e/ou convênios com
rádios, TVs locais e outros meios de difusão;
58. Ampliar a divulgação territorial da programação cultural da Semactur
nos varejões e centros comunitários do município;
59. Manter publicação mensal da programação cultural em material
impresso e em redes sociais;
60. Manter divulgação da programação cultural por meio de vídeos
institucionais e nas placas instaladas pela cidade;
61. Divulgar a programação cultural, de forma conjunta, com apoio de
outros órgãos e setores da Administração Municipal, da iniciativa
privada e da sociedade civil organizada;
62. Manter divulgação por meio de portal eletrônico e outros meios digitais
atuais e que surgirem;

Meta 18 - Plano de registro, arquivamento e compartilhamento audiovisual
para a área da Cultura criado, implantado e institucionalizado até 2027 e
vigente durante o PMC
Ações:
63. Documentar, na medida do possível, por meio de áudio, vídeo e/ou
imagem, as ações culturais públicas, em especial as tradições
populares de Piracicaba;
64. Empreender esforços para criar um banco audiovisual com os
registros, garantia que perpetue a memória da ação cultural na cidade;

OBJ8.

Promoção da Economia Criativa e da dimensão econômica da
Cultura
Objetivos específicos:

23) Desenvolvimento das cadeias produtivas locais, com objetivo de criar
condições para a sustentabilidade e fixação de projetos e artistas na cidade;
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24) Estabelecimento de mecanismos para implementação da Economia Criativa
(de acordo com o Plano Nacional de Economia Criativa do Ministério da
Cultura) e da Economia Solidária articulada como políticas públicas integradas
junto aos Órgãos Municipais;
25) Incentivo à criação de redes colaborativas para aumento do fluxo da produção
cultural vinculada à Economia Criativa e à Economia Solidária.
Meta 19 – Programa de desenvolvimento da Economia Criativa e da
Dimensão Econômica da Cultura criado e com ações implantadas a partir
de 2023.
Ações:
65. Criar programa de mapeamento e promoção de territórios criativos de
Piracicaba, em parceria com iniciativas particulares, universidades de
todas as esferas e/ou organizações não governamentais, para inserirse na estratégia de desenvolvimento sustentável em articulação com
as políticas de economia criativa dos governos federal e estadual,
conectando produção, cidadãos e agentes investidores;
66. Promover ações de articulação, capacitação e promoção de vários
segmentos da Economia Criativa, identificando elos mais frágeis das
diversas cadeias produtivas de modo a estimular a dimensão
econômica da ação cultural;
67. Articular rodadas de negócio e fomentos a bens e serviços criativos
promovendo a fruição, distribuição e comercialização de produtos e
serviços artístico-culturais em âmbito municipal, regional, nacional e
internacional;
68. Realizar seminários, cursos de formação e desenvolvimento das
cadeias produtivas, em especial para mapear e mensurar o impacto da
ação cultural no PIB Municipal;
69. Viabilizar e fomentar o associativismo e o cooperativismo dentro dos
princípios da Economia Solidária nos diversos segmentos da Cultura
no município;
70. Criar e/ou ocupar um equipamento, onde se possa produzir e
comercializar produção artística e cultural, em articulação com as
políticas públicas para o desenvolvimento do turismo;
71. Estimular a regularização jurídica das instituições artísticas e culturais a
fim de que estejam habilitadas a pleitear e receber recursos e apoio da
prefeitura e outros órgãos;
72. Estudar possibilidade de uso e ocupação de espaços públicos ociosos
para instalação de instituições culturais por meio de comodato.
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OBJ9.

Fomento da ação cultural na Região da Aglomeração Urbana de
Piracicaba e na articulação com outros entes da Federação
Objetivo específico:

26) Ampliação da articulação regional, estadual e nacional da produção cultural de
Piracicaba
Meta 20 - Estímulo à criação de Câmara Temática ou Consórcio Regional
para a área de Cultura na Região da Aglomeração Urbana de Piracicaba
Ação:
73. Empreender esforços para a criação de um corredor intermunicipal de
produção artística, promovendo intercâmbio artístico e cultural entre
fazedores de cultura e agentes culturais sediados nos municípios da
Aglomeração Urbana de Piracicaba;
74. Empreender esforços junto à Secretaria de Estado da Cultura e da
Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo para que haja um
Programa de Mapeamento de Territórios Criativos da Aglomeração
Urbana de Piracicaba, promovendo bens e serviços artístico-culturais e
criativos identificados.

OBJ10. Implantação e consolidação de políticas e programas intersetoriais
e socioculturais
Objetivos específicos:
27) Efetivação de acordos de cooperação mútua com órgãos e secretarias
municipais para o desenvolvimento da cultura e consecução das ações
artístico-culturais definidas no Plano Municipal de Cultura e em outros planos
estratégicos de Piracicaba;
28) Efetivação de acordos de parceria, cooperação e correalização com agentes
culturais públicos, privados e da sociedade civil organizada para o
desenvolvimento da cultura e consecução das ações artístico-culturais
definidas no Plano Municipal de Cultura e em outros planos estratégicos de
Piracicaba;
29) Efetivação de apoio para realização de ações socioculturais da comunidade
piracicabana;
Meta 21 – Ações intersetoriais entre as áreas da Cultura e da Educação
mantidas e implantadas durante a vigência do Plano.
Ações:
75. Empreender esforços para avançar na Cooperação Mútua entre a
Semactur e a SME para o desenvolvimento de ações conjuntas entre
Cultura e Educação, em especial na ocupação de escolas como locais
de promoção e convivência cultural;
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76. Empreender esforços para assegurar a capacitação de profissionais
vinculados as redes de ensino, valorizando a cultura das diversas
etnias como forma de inclusão social;
77. Discutir formas de implantar parcerias entre as secretarias municipais
para a implantação de um Projeto de Formação de Público e
Circulação da Ação Cultural, como uma forma de ampliar a recepção e
fruição artística nas escolas e descentralizar territorialmente a cultura;
Meta 22 - Ações intersetoriais entre a área da Cultura e as demais áreas
da política pública municipal mantidas e implantadas durante a vigência
do Plano.
Ações:
78. Realizar ações culturais em parceria com secretarias da administração
direta e órgãos da administração indireta, garantindo a integração e
articulação dos planos municipais estratégicos de Piracicaba;
79. Manter, apoiar e /ou criar ações intersetoriais na cidade de Piracicaba,
formalizadas junto a secretarias da administração direta e órgãos da
administração indireta por meio de cooperação mútua.
Meta 23 - Ações socioculturais mantidas e implantadas durante a vigência
do Plano.
Ações:
80. Realizar e/ou apoiar festividades, feiras, encontros e outras ações
socioculturais que promovem a dimensão cidadã da cultura e da ação
cultural.

OBJ11. Implantação e consolidação de políticas e programas culturais com
ações transversais, afirmativas, de promoção da diversidade
cultural, de acesso e da acessibilidade física e simbólica e para
promoção da descentralização territorial
Objetivos específicos:
30) Atendimento quanto à Convenção sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais, aprovada na 33ª Conferência Geral da
Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura;
31) Ampliação da acessibilidade física e visibilidade das diferentes necessidades,
realidades e características dos segmentos da população e de suas demandas
especificas;
32) Inserção e realização de atividades artísticas e culturais em espaços públicos
da cidade, ocupando praças, parques, ruas, dentre outros;
33) Garantia de que as ações culturais desenvolvidas incluam os segmentos de
gênero, etnia e sexualidade humana;
34) Inserção nas ações e programações culturais do município, promovidas e
apoiadas pelo poder público municipal espaços para o fomento, formação,
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35)

36)
37)
38)
39)

debates, divulgação, produção e apresentações culturais com temáticas
LGBTQI+;
Promoção de acesso gratuito à Cultura e Arte Digital - entendida como espaço
de criação nas diversas linguagens artísticas tendo como suporte as novas
tecnologias;
Ampliação do apoio e valorização da cultura popular;
Instituição de parcerias e convênios com organizações públicas e privadas de
interesse público para ampliar e otimizar a ação pública na área de Cultura;
Fomento, reconhecimento e premiação das expressões da Cultura tradicional e
popular.
Descentralização da oferta e produção da ação cultural para as periferias de
Piracicaba;
Meta 24 - Implantar programa de descentralização territorial da ação
cultural a partir de 2024
Ação:
81. Manter, nos editais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), fomento e
financiamento para ação cultural descentralizada, fomentando, por
meio de ações formativas de estímulo à criação, a produção artística e
cultural fazedores residentes nas regiões periféricas;
82. Manter subvenção para instituições culturais com o objetivo de ampliar
o escopo de atuação da ação cultural no município;
83. Articular, com líderes de bairro, ações conjuntas de desenvolvimento
de atividades culturais e artísticas descentralizadas;
84. Fomentar e manter uma rede de agentes culturais que atuem com
ações descentralizadas, facilitando o intercâmbio e a troca de
experiências, promovendo a formação e a capacitação de agentes e
lideranças locais da periferia de maneira a oportunizar a ampliação da
presença da cultura nos mais diferentes espaços públicos e privados,
85. Dinamizar a ocupação e a programação dos Centros Culturais
existentes com calendário próprio de atividades culturais diversas, para
que os diferentes públicos passem a conhecer e vivenciar a arte em
parceria com agentes locais do próprio bairro.
86. Empreender esforços para ampliar a rede de equipamentos culturais
próprios e parceiros em bairros e regiões onde a Semactur não tenha
atendimento;
Meta 25 - No mínimo 08 (oito) programas transversais mantidos e/ou
criados, com suporte de instrumentos legais, com atendimento efetivo
durante toda a vigência do Plano.
Ações:
87. Implantar programa transversal de desenvolvimento da Cultura negra e
afro-brasileira;
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88. Implantar programa transversal para oferta de acesso às pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida;
89. Implantar programa transversal de atendimento à terceira idade;
90. Implantar programa transversal de desenvolvimento da Cultura e Arte
Digital, alocando recursos para a consolidação de uma rede efetiva de
Cultura e Arte Digital nos equipamentos públicos;
91. Implantar programa transversal de desenvolvimento de ações de
Cultura e Saúde;
92. Implantar programa transversal de desenvolvimento da Cultura dos
migrantes e imigrantes, com especial articulação junto ao Plano Diretor;
93. Implantar programa transversal de desenvolvimento da Cultura
LGBTQI+;
94. Implantar programa transversal de promoção das ações culturais
voltadas para a mulher;
Meta 26 - No mínimo 08 (oito) ações com foco na ampliação do acesso e
da acessibilidade.
Ações:
95. Implantar plano de acessibilidade cultural nos equipamentos da
Semactur, abrangendo estrutura física, atividades e eventos inclusivos
para público diversos, como idosos e todos os tipos de portadores de
deficiência, garantindo e assegurando a ampliação da participação e do
acesso de pessoas com deficiências em eventos e em manifestações
culturais (disponibilização de legendas em libras, guia de interpretação
e audiodescrição);
96. Ampliar e facilitar o acesso às produções culturais por meio de
ingressos gratuitos e com preços acessíveis;
97. Articular a oferta de instrumentos para ampliação de acessibilidades
múltiplas com o plano de descentralização territorial, em especial com
a formação em libras nas periferias da cidade, pois há uma quantidade
significativa de crianças surdas e famílias que não são formadas em
libras;
98. Empreender esforços para implantar uma política pública intersetorial e
transversal de acessibilidade sociocultural, iniciando ações de tradução
na programação já ofertada pela Semactur;
Meta 27 – Ações do programa transversal de promoção da Cultura Negra
implantado e realizando ações durante toda a vigência do Plano
Ações:
99. Empreender esforços para mediar, junto à SME, a relação entre cultura
e educação, especialmente para atender as demandas da educação no
que se refere as atividades de cultura negra;
100. Manter o Afropira como ação focada em ampliar a visibilidade da ação
empreendedora da Cultura Negra;
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101. Garantir recursos da verba destinada à valorização e preservação da
Cultura Negra.
102. Articular com o Programa Municipal de Educação, Formação e
Capacitação em Arte e Cultura a inserção da Capoeira, Dança Afro,
Batuque de Umbigada, Hip-hop, Samba de Lenço, Maculelê, Samba
Rock e/ou maracatu nos centros culturais da cidade e nas ações
formativas continuadas e a parceria com escolas para implementação
de oficinas de cultura negra.
103. Implantação de programa de pesquisa científica, de âmbito histórico,
para constituição efetiva de acervo documental no Centro de
Documentação, Política e Cultura Negra.

Meta 28 - Ações do programa transversal de promoção da Cultura
LGBTQI+ implantado e realizando ações durante toda a vigência do Plano
de Cultura
Ação:
104. Manter e garantir as condições para realização da Parada LGBTQI+ no
Engenho Central;
105. Equiparar, considerando outras ações transversais, os recursos para o
fomento da cultura LGBTQI+;
106. Articular, com o Programa de descentralização territorial, a promoção
da cultura LGBTQI+ nas periferias por meio de atividades formativas,
de circulação e fruição;

OBJ12. Consolidação do Sistema Municipal de Patrimônio Histórico Material
e Imaterial
Objetivos específicos:
40) Aperfeiçoamento das políticas de patrimônio cultural material e imaterial no
município;
41) Criação e manutenção do Inventário de patrimônio material e imaterial;
42) Atualização e consolidação de legislação acerca do Sistema de Patrimônio
Histórico material e imaterial do município.
Meta 29 – Sistema Municipal de Patrimônio Histórico Material e Imaterial
implantado até 2024, com ações realizadas durante toda a vigência do
Plano.
Ações:
107. Manter ações de requalificação do Centro Histórico e outros pontos
culturalmente importantes da cidade;
108. Manter o Codepac diretamente vinculado ao Órgão Gestor da Cultura
para que a Semactur esteja capacitada a receber verbas federais para
aplicação nos patrimônios locais;
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109. Realizar encontros municipais de comunidades tradicionais
promovendo debates, seminários, informações, registros e
manifestações com foco na valorização do patrimônio cultural material
e imaterial;
110. Empreender esforços para garantir investimento financeiro permanente
para as obras de conservação, manutenção e restauração dos próprios
públicos tombados.
111. Intensificar a fiscalização dos bens culturais e históricos sob aplicação
de pena legal com apropriação e desapropriação;
112. Garantir a função social dos bens tombados por meio do uso adequado
e permanente.
113. Participar da articulação, junto com outros órgãos da administração
municipal, em consonância com o Plano Diretor, a criação de centros
de preservação da documentação, história e cultura dos bairros de
Santana e Santa Olímpia;
114. Manter a realização de eventos e ações de reconhecimento,
valorização, defesa e preservação do patrimônio cultural
115. Manter a política de salvaguarda para o patrimônio cultural;
116. Aperfeiçoar o sistema de tombamento e a valorização do Patrimônio
Material para uso cultural;
117. Manter um processo continuo de proteção legal do patrimônio cultural
que envolva o tombamento com inscrição em livro arqueológico,
etnográfico e paisagístico; livro de Artes Aplicadas; livro de Belas Artes
e livro Histórico (Iphan), além do livro de registro para Patrimônio
Imaterial, envolvendo celebrações, lugares, formas de expressão e
saberes;
118. Promover restauração gradativa do Parque Engenho Central dentro de
um projeto para ocupação do espaço, de forma a disponibilizar os
diversos núcleos culturais;
119. Estimular o restauro e preservação das riquezas arquitetônicas e
históricas do patrimônio cultural privado;
120. Dar continuidade à política de preservação do complexo turístico da
Rua do Porto como patrimônio cultural;
121. Buscar alternativas para a ampliação das ações ligadas à célula Museu
de Imagem e Som de Piracicaba – MISP, para que possa abrigar um
cineclube maior;
122. Desenvolver políticas de valorização e preservação dos monumentos
da cidade com a parceria do Instituto de Pesquisa e Planejamento de
Piracicaba – Ipplap e Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
Piracicaba – Codepac;
123. Realizar levantamento do patrimônio cultural imaterial do município e
buscar mecanismos para sua preservação;
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OBJ13. Consolidação e fomento
Manifestações Culturais

do

Sistema

Municipal

de

Arte

e

Objetivos específicos:
43) Implementação de ações e políticas setoriais de difusão, formação, fomento e
pesquisa para as linguagens artísticas;
44) Implementação de ações e políticas para as expressões e segmentos culturais;
Meta 30 - Sistema municipal de arte e manifestações culturais estruturado
e em funcionamento a partir de 2020 e durante toda a vigência do Plano.
Ações:
124. Manter a programação multiartística, paga e/ou gratuita, anual, do
teatro Erotides de Campos;
125. Manter a programação multiartística, paga e/ou gratuita, anual, do
teatro Losso Netto;
126. Manter a realização do projeto Cultura e Movimento na Terceira Idade;
127. Manter a realização anual da Exposição Arte em Caixas de Fósforos;
128. Manter a realização anual do Salão de Aquarelas de Piracicaba
(Exposição de Salão Permanente Anual);
129. Manter a realização anual do Salão de Arte Contemporânea (Exposição
de Salão Permanente Anual);
130. Manter a realização anual do Salão de Belas Artes (Exposição de
Salão Permanente Anual);
131. Manter a realização anual do Salão Internacional de Humor de
Piracicaba;
132. Manter a realização anual das ações correlatas ao Salão Internacional
de Humor: Salãozinho de Humor, Humor na Sala de Aula, Caminhada
do Humor e Mostra Batom, Lápis e Humor;
133. Manter programação anual das ações ligadas ao cinema e atividades
correlatas pela célula MISP;
134. Estimular o Governo Estadual a preservar o Festival Paulista de Circo;
135. Manter a realização anual de apresentações da produção circense com
artistas locais, estimulando, a longo prazo, a constituição de uma
companhia estável de circo;
136. Manter a realização anual do Afropira;
137. Manter a realização anual do Carnaval no Engenho Central e Largo
dos Pescadores
138. Manter a realização anual do Dia Nacional do Samba;
139. Manter apoio para a realização anual da Festa das Nações;
140. Manter a realização anual do Miss Beleza Piracicaba;
141. Manter programação anual do projeto Noite das Tradições;
142. Manter a realização anual da Paixão de Cristo – Associação Cultural e
Teatral Guarantã;
143. Manter anualmente a Companhia Estável de Dança (Cedan);
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144. Manter a realização anual do Programa de Fomento a Dança – Pira
pró-dança;
145. Manter a realização anual de uma feira literária;
146. Manter a realização do Prêmio Escriba de Conto e Poesia;
147. Manter a realização do Prêmio Escriba de Crônicas;
148. Manter a realização anual do Encontro Nacional de Corais de
Piracicaba – Enacopi;
149. Estimular a realização anual do Festival Internacional de Música
Erudita de Piracicaba – Feimepi junto à Associação Orquestra
Sinfônica de Piracicaba;
150. Apoiar ações educativas e de capacitação, em parceria com o Governo
do Estado, como o projeto Guri;
151. Manter o Núcleo Musical Municipal na Estação da Paulista;
152. Manter a realização anual do Noite da Seresta Itinerante;
153. Estimular a realização dos projetos Prata da Casa - Projeto de
valorização dos músicos locais, Som ao Cair da Tarde e Som do Meio
Dia;
154. Manter anualmente a Companhia Estável de Teatro Amador (Ceta);
155. Apoiar a realização anual do Diversão em Cena - Teatro Infantil ;
156. Manter a realização do Festival Nacional de Teatro de Piracicaba –
Fentepira;
157. Manter a realização anual do Mostra de Teatro Estudantil de Piracicaba
e Pirateatrando;
158. Manter o apoio para a realização anual de atividades que componham
o Calendário Oficial de Eventos de Piracicaba;
Meta 31 - Prêmios e outorgas concedidos durante toda a vigência do
Plano.
Ações:
159. Conceder Medalha "Maria Cecília Bonacella" (Prêmio Escriba);
160. Conceder Medalha Mérito Empresarial "Mario Dedini";
161. Conceder Prêmio "Júri Popular Alceu Marozzi Riguetto" (Salão do
Humor);
162. Conceder Prêmio "Vanguarda de Humor" (Salão do Humor);
163. Conceder Prêmio Escriba de Conto e Poesia;
164. Conceder Prêmio Escriba de Crônicas;
165. Conceder Troféu "Ernst Mahle" (Enacopi);
166. Conceder Troféu "Zélio Alves Pinto" (Salão do Humor);
167. Conceder Troféu Mérito Cultural "Fabiano Rodrigues Lazano" e
Medalhas de Mérito Cultural.

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo
Av. Maurice Allain, 454 – Caixa Postal 12 – CEP 13405-123 – Piracicaba – SP – Brasil
Fone 19 3403.2600 – Fax 3403.2601 – e-mail: semac@piracicaba.sp.gov.br – Página 154

Capítulo IV
Dos mecanismos e fontes de financiamento
4. O Plano Municipal de Cultura de Piracicaba contará com o Sistema Municipal de
Financiamento à Cultura que contará com:
4.1. Fontes de financiamento do Plano Municipal de Cultura:
É por meio das Fontes de Financiamento que é possível colocar em execução as
ações planejadas pelo Plano Municipal de Cultura:
4.1.1. Recursos advindos do Orçamento Municipal de Piracicaba disponibilizados
para a Semactur e repassados para a Fundo de Apoio à Cultura (FAC);
4.1.2. Arrecadação advinda de recursos próprios (permissão de uso de
equipamentos culturais e arrecadação pertinentes ao setor), destinados ao
FAC;
4.1.3. Recursos transferidos de outros entes da Federação;
4.1.4. Recursos da iniciativa privada;
4.1.5. Recursos de fundos internacionais de desenvolvimento cultural;
4.1.6. Recursos advindos de patrocínios, apoios e prêmios;
4.1.7. Mútua cooperação com órgãos municipais, universidades e instituições de
fomento;
4.1.8. Parcerias com instituições da iniciativa privada e organizações não
governamentais;
4.1.9. Desoneração fiscal em caso e aprovação de lei municipal de incentivo fiscal
para projetos culturais;
4.1.10. Doações com ou sem finalidade determinada;
4.1.11. Outras fontes diversas.
4.2. Mecanismos de financiamento utilizadas pelo Plano Municipal de Cultura:
Os mecanismos de financiamento possibilitam alocar recursos obtidos das fontes
nas ações elencadas pelo Plano Municipal de Cultura:
4.2.1. Gestão dos recursos orçamentários destinados à Semactur;
4.2.2. Gestão dos recursos orçamentários e próprios destinados ao FAC, por meio
de editais, licitações e outros instrumentos de utilização dos recursos;

Capítulo V
Dos resultados e impactos esperados
Dos indicadores de monitoramento e avaliação
5. Em atendimento aos parágrafos únicos dos artigos 17 e 18, o Plano Municipal de
Cultura de Piracicaba terá os seguintes resultados e impactos esperados:
5.1. Descrição detalhada de recursos e impactos, organizados de acordo com as
metas:
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Meta
Meta 01 - Sistema
Municipal de Cultura
elaborado, aprovado
e implantado com
todos os seus
componentes até
2021.

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação
Sistema Municipal de Cultura implantado.
Fonte: Câmara de Vereadores de Piracicaba
Conceito de Sistema Nacional de Cultura: O
Sistema Nacional de Cultura é um modelo de
gestão e promoção conjunta de políticas públicas
de Cultura, pactuadas entre os entes da federação
e a sociedade civil, que tem como órgão gestor e
coordenador o Ministério da Cultura em âmbito
nacional, as secretarias estaduais/distrital e
municipais de Cultura ou equivalentes em seu
âmbito de atuação, configurando, desse modo, a
direção em cada esfera de governo.
Conceito de Sistema Municipal de Cultura: O
Sistema Municipal de Cultura é um modelo de
gestão e promoção conjunta de políticas públicas
de cultura que é composto pelos seguintes
componentes:
- Semactur (Órgão gestor da área da Cultura);
- Fundo de Apoio à Cultura (FAC)
- Conselho Municipal de Política Cultural
(ComCult)
- Conferência Municipal de Cultura;
- Lei própria que disponha sobre o Sistema
Municipal de Cultura
Conselho Municipal de Política Cultural: O
Conselho Municipal de Política Cultural –
ComCult, Instituído pela Lei nº 5.418, de 14 de
Maio de 2004, alterada pela Lei nº 6.030, de 18 de
julho de 2007 e Lei nº8358, de 04 de dezembro de
2015, entre suas principais funções: propor,
fiscalizar, acompanhar, avaliar as políticas
públicas para o desenvolvimento cultural,
iniciativas governamentais e parcerias entre
governo e agentes privados incluindo as ações
que envolvem o Fundo de Apoio à Cultura; propor
a institucionalização da relação entre poder
público municipal e outras esferas do poder
(regional, estadual e federal), bem como os
segmentos da sociedade ligados às atividades
culturais; promover e incentivar atividades
permanentes de encontros, debates, estudos e
pesquisas relacionadas com a questão cultural na
cidade; contribuir para a definição de políticas de
cultura a serem implementadas pela gestão
cultural e por outras áreas da administração
municipal,
Situação atual: Falta ser aprovado, por meio de
lei específica:

Sistema Municipal de Cultura
Periodicidade: Medição única a ser feita em
2021.

Resultados e Impactos
Conclusão da Adesão do município
de Piracicaba ao Sistema Nacional
de Cultura.
Consolidação total do Sistema
Marcos legais da área da Cultura
(leis, decretos, regulamentos,
portarias, estatutos e regimentos)
atualizados e adequados ao novo
modelo de gestão proposto pelo
Plano Municipal de Cultura.
Participação social e cidadã nas
decisões da área da cultura
estimulada.
Organismos públicos da área da
Cultura com atuação definida e
organizados para potencializar a
ação cultural no município.
Participação de Piracicaba na
consecução da Meta 01 do Plano
Nacional de Cultura.
Ações culturais da esfera pública
passem a ser integradas em uma
política Pública de Cultura, de
caráter permanente.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 02 – Secretaria
Municipal de Ação
Cultural e Turismo
(Semactur)
reorganizada,
exercendo e
mantendo seu
protagonismo como
órgão gestor da área,
com o quadro
funcional preenchido
para sua atuação
plena até 2024.

Semactur reorganizada

Estruturação de quadro de
funcionários capaz de atender às
demandas da comunidade
piracicabana registradas no
Plano Municipal de Cultura.

Fonte: Aprovação e execução de instrumentos
legais de reorganização.
Conceitos relacionados a esta meta:
Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo:
Órgão gestor da Cultura em Piracicaba. Órgão
municipal da administração direta com
autonomia financeira e administrativa.
Protagonismo: Ser o ente principal na execução
da política cultural do município.
Quadro funcional preenchido: atendimento do
quantitativo necessário de servidores e
colaboradores para atendimento das demandas
e atividades fins da Semactur
Situação atual: A Semactur não conta com
quadro pleno.
Atualmente, tem limitação na atuação, grande
quantidade de tarefas para os integrantes da
equipe, limitação no acesso da população aos
bens e atividades culturais no município, com a
redução de horários de atendimento e
atividades. O município, se comparado com
outras cidades paulistas com orçamento e
população similar, tem menos da metade da
quantidade de funcionários no Órgão gestor da
área Cultural.
Periodicidade: Medição única em 2024

Ampliação da estrutura gestora e
da capacidade operacional.
Ampliação da capacidade de
atendimento das demandas de
arte, cultura e patrimônio cultural.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e Resultados e Impactos
Avaliação

Meta 03 - Orçamento
para a Cultura no
município ampliado,
possibilitando mais
acesso e atendimento
de demandas
crescentes na área
cultural: mínimo de
1,5% do orçamento
municipal destinado à
Semactur até 2030,
com, no mínimo,
manutenção do
percentual atual até
2024 e crescimento
gradativo percentual
anual a partir de 2025.

Orçamento ampliado

Obter recursos para implantar as
ações previstas pelo Plano.

Fonte: LDO, LOA e PPA
Conceitos relacionados a esta meta:
São instrumentos legais de planejamento
orçamentário;
LDO: Lei de Diretrizes Orçamentárias;
LOA: Lei Orçamentária Anual;
PPA: Plano Plurianual
Situação atual: Percentual do Orçamento da
Semactur na LOA 2019: 1,23%, equivalente a
R$ 16.542.000,00. Em 2016, os orçamentos
somados da então Semac (Secretaria
Municipal de Ação cultural) e Setur (Secretaria
de Turismo) somavam R$20.570.000,00
(equivalente a 1,38% do Orçamento
Municipal).
Periodicidade: Anual

Ampliar o acesso físico e simbólico
à cultura, reduzindo percentuais de
pessoas que não participam de
atividades culturais.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 04 - Política de
editais em arte,
cultura e patrimônio
cultural para difusão,
fomento, pesquisa,
permissão de uso de
espaços públicos e
implementação de
acordos de
cooperação com
instituições
socioculturais e
órgãos públicos e
privados criada e
mantida.

Política de editais criada e mantida

Recursos distribuídos de forma
transparente e democrática

Fonte: Publicação dos editais.
Conceitos relacionados a esta meta:
Política de editais: Forma Pública de
possibilitar aos produtores culturais o acesso
aos recursos e estrutura disponibilizados pelo
poder público para a cultura.
Acordos de cooperação mútua são ajustes
genéricos formalizados entre a Semactur e
órgãos ou entidades da administração pública
municipal, com o objetivo de realizar mútua
cooperação técnica-artística-cultural em área de
interesse recíproco.
Órgãos públicos: são Secretarias, Diretorias
ou Coordenadorias Municipais que tem
programas e ações com as quais a Semactur
pode estabelecer relações transversais e
intersetoriais que podem ampliar recursos para
a área da Cultura e potencializar ações
conjuntas.
Órgãos privados: são agentes culturais da
iniciativa privada com atuação na área cultural.
Situação atual: Em 2019 foram lançados 03
editais de fomento e 04 editais de patrocínio
Periodicidade: Anual.

Ampliação de recursos por meio da
mútua cooperação
Ações culturais ampliadas e
percentuais de acesso aumentados.
Desenvolvimento das cadeias
produtivas e da formação artística e
cultural.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 05 - Componentes
do Sistema de
Financiamento criados
e/ou reorganizados até
2025 e mantidos
durante a vigência do
Plano.

Componentes do Sistema de Financiamento
reorganizados

Ampliar a produção cultural,
disponibilizando mais recursos e
incentivos para a cultura

Fonte: Tramitação de instrumentos legais que
garantam condições para estruturação do
sistema de financiamento.
Conceitos relacionados a esta meta:
Sistema de Financiamento: O Sistema
Municipal de Financiamento à Cultura é
constituído pelo conjunto de mecanismos de
financiamento público da cultura, no âmbito do
Município de Piracicaba, que devem ser
diversificados e articulados. É definido por leis
específicas e consolidado pela lei do Sistema
Municipal de Cultura composto por orçamento
próprio à Semactur, o FAC, Arrecadação própria
e
Situação atual: A Semactur não dispõe dos
recursos suficientes para garantir a execução de
todas as ações que atendam às demandas já
identificadas. Necessita diversificar as ações de
captação de recursos e de desenvolvimento
cultural.
Periodicidade: anual

Disponibilizar outras formas de
financiamento.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 06 - Informações
e indicadores para
monitoramento das
metas, ações,
resultados e impactos
do Plano Municipal de
Cultura registradas no
SIM Cultura e
publicizadas,
anualmente, no site
da Semactur, a partir
de 2021 e durante
toda a vigência do
Plano.

SIM Cultura publicizando informações.

Publicização de informações da
área da cultura, ampliando a
participação e controle social.

Fonte: Plataforma colaborativa ou Site da Semactur
Conceitos relacionados a esta meta:
Sistema de Informações Monitoramento
Cultural: A gestão da informação a partir dos dados
e análises qualitativas e quantitativas fornecidos
pelo Sistema de Informações e Monitoramento
Cultural (SIM Cultura) tem como um de seus
objetivos produzir condições para as operações de
gestão, monitoramento e avaliação das políticas
implementadas pelo Sistema Municipal e Sistema
Nacional de Cultura. A estruturação desse sistema,
além de ter como requisito a definição de
estratégias referentes à produção, armazenamento,
organização, classificação e disseminação de
dados, deverá incorporar no seu desenho interfaces
com outros sistemas de informações gerenciais,
que serão suporte para a gestão, o monitoramento
e a avaliação de programas, projetos e ações
culturais, conformando uma rede de sistemas.
Situação atual: O sistema de informações mapeia
a ação cultural em todos os equipamentos por meio
de relatórios anuais.
Informações e indicadores: Necessita ser
aprimorado para o monitoramento do PMC.
Monitoramento: implementar Plataforma
colaborativa ou sistema similar de gestão de
informações e monitoramento
Periodicidade: Anual

Criar uma série histórica de
dados e informações, criando
condições para planejar e
avaliar ações e metas.
Criar base de dados para a
realização de pesquisas sobre
atendimento, hábitos e desejos
culturais.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 07 - 100% dos
agentes, ações e
equipamentos
culturais
cadastrados na
plataforma SIM
Cultura até 2026.

Cadastramento de agentes culturais

Constituir uma rede de articulação e
acesso à informação.

Fonte: Plataforma colaborativa ou sistema
similar
Conceitos relacionados a esta meta:
Agentes culturais: pessoas físicas ou
jurídicas envolvidas na produção cultural do
município.
Plataforma colaborativa: sistema de
mapeamento cultural, colaborativo, que
cumpre o papel do sistema municipal de
informações e monitoramento cultural
Situação atual: inexistente
Periodicidade: anual

Propiciar a população o acesso as
informações culturais do município
em relação as políticas culturais,
agendas, atividades, ações culturais
e realizações da Semactur.
Divulgar os trabalhos executados
pelos agentes culturais do município.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 08 –
Permanência e
consolidação da
ação cultural na rede
de equipamentos
próprios
administrados pela
Semactur por toda a
vigência do Plano.

Equipamentos culturais ocupados com ação
cultural

Ampliação da participação do público
nas ações culturais

Fonte: Site transparência e relatório anual de
atividades da Semactur

Ampliação de públicos de cultura,
possibilidade de ampliação de
equipamentos públicos e privados na
área cultural, possibilitar o acesso
dos fazedores culturais e artistas a
novos espaços culturais

Conceitos relacionados a esta meta:
Equipamentos culturais: Sob o aspecto da
macrodinâmica cultural, são edificações
destinadas a práticas culturais (teatros,
cinemas, bibliotecas, centros de cultura,
filmotecas, museus, entre outros) e que em
Piracicaba são administradas e gerenciadas
pela Semactur.
Situação atual: - Semactur (sede); - Casa do
Artesão; - Célula Museu do Açúcar; - Centro de
Documentação, Cultura e Política Negra; Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e
Divulgação do Humor Gráfico / Salão
Internacional de Humor; - Departamento de
Patrimônio Histórico do Instituto de Pesquisa e
Planejamento de Piracicaba; - Galeria do
Casarão; - Sede da Movimentação Cultural; Teatro Municipal “Erotides de Campos”; Biblioteca Pública “Ricardo Ferraz de Arruda
Pinto”; - Biblioteca Comunitária do Parque
Orlanda; - Quiosque literário “Maria Emilia Redi”;
- Centro Cultural “Nhô Serra” (Sebastião da
Silva Bueno); - Centro Cultural “Zazá” (Isaíra
Aparecida Barbosa); - Centro Cultural Hugo
Pedro Carradore; - Centro Cultural “Antonio
Pacheco Ferraz; - Armazém da Cultura “Maria
Dirce de Almeida Camargo”; - Ponto Multimídia
de Cultura e Memória (Célula Museu da Imagem
e do Som de Piracicaba); - Casa do Povoador; Pinacoteca Municipal “Miguel Archanjo Benício
Dutra; - Museu Histórico e Pedagógico Prudente
de Moraes; - Teatro Municipal “Dr. Losso Netto”;
- Casarão do Turismo - Centro de Atendimento
ao Turista “Paulo Fioravante Sampaio; Elevador Turístico “Alto do Mirante”; - Centro de
Atendimento ao Turista Parque do Mirante
(NEA)
 Periodicidade: anual

Ampliação e qualificação do público
para cultura na cidade e região.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 09 –
Implantação de um
programa de
manutenção,
revitalização e/ou
reforma de
equipamentos
culturais até 2023,
mantido durante a
vigência do Plano

Equipamentos culturais reformados e/ou revitalizados

Ampliação da participação do
público nas ações culturais

Fonte: Site da transparência e/ou relatório anual de
atividades da Semactur
Conceitos relacionados a esta meta:
Equipamentos culturais: Sob o aspecto da
macrodinâmica cultural, são edificações destinadas a
práticas culturais (teatros, cinemas, bibliotecas,
centros de cultura, filmotecas, museus, entre outros)
e que em Piracicaba são administradas e
gerenciadas pela Semactur.
Situação atual: - Semactur (sede); - Casa do
Artesão; - Célula Museu do Açúcar; - Centro de
Documentação, Cultura e Política Negra; - Centro
Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação
do Humor Gráfico / Salão Internacional de Humor; Departamento de Patrimônio Histórico do Instituto de
Pesquisa e Planejamento de Piracicaba; - Galeria do
Casarão; - Sede da Movimentação Cultural; - Teatro
Municipal “Erotides de Campos”; - Biblioteca Pública
“Ricardo Ferraz de Arruda Pinto”; - Biblioteca
Comunitária do Parque Orlanda; - Quiosque literário
“Maria Emilia Redi”; - Centro Cultural “Nhô Serra”
(Sebastião da Silva Bueno); - Centro Cultural “Zazá”
(Isaíra Aparecida Barbosa); - Centro Cultural Hugo
Pedro Carradore; - Centro Cultural “Antonio Pacheco
Ferraz; - Armazém da Cultura “Maria Dirce de
Almeida Camargo”; - Ponto Multimídia de Cultura e
Memória (Célula Museu da Imagem e do Som de
Piracicaba); - Casa do Povoador; - Pinacoteca
Municipal “Miguel Archanjo Benício Dutra; - Museu
Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes; - Teatro
Municipal “Dr. Losso Netto”; - Casarão do Turismo Centro de Atendimento ao Turista “Paulo Fioravante
Sampaio; - Elevador Turístico “Alto do Mirante”; Centro de Atendimento ao Turista Parque do Mirante
(NEA)
Periodicidade: anual

Ampliação de públicos de cultura,
possibilidade de ampliação de
equipamentos públicos e privados
na área cultural, possibilitar o
acesso dos fazedores culturais e
artistas a novos espaços culturais
Ampliação e qualificação do
público para cultura na cidade e
região.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 10 – Novos
equipamentos culturais
próprios criados, até
2030, conforme a
disponibilidade de
recursos.

Equipamentos culturais reformados e/ou
revitalizados

Ampliação de rede de
equipamentos com fins culturais.

Fonte: Site da transparência e/ou relatório anual de
atividades da Semactur

Ampliação do acesso físico e
simbólico.

Conceitos relacionados a esta meta:

Mais piracicabanos atendidos.

Equipamentos culturais: Sob o aspecto da
macrodinâmica cultural, são edificações destinadas
a práticas culturais (teatros, cinemas, bibliotecas,
centros de cultura, filmotecas, museus, entre
outros) e que em Piracicaba são administradas e
gerenciadas pela Semactur.
Situação atual: - Semactur (sede); - Casa do
Artesão; - Célula Museu do Açúcar; - Centro de
Documentação, Cultura e Política Negra; - Centro
Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação
do Humor Gráfico / Salão Internacional de Humor; Departamento de Patrimônio Histórico do Instituto
de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba; Galeria do Casarão; - Sede da Movimentação
Cultural; - Teatro Municipal “Erotides de Campos”; Biblioteca Pública “Ricardo Ferraz de Arruda Pinto”;
- Biblioteca Comunitária do Parque Orlanda; Quiosque literário “Maria Emilia Redi”; - Centro
Cultural “Nhô Serra” (Sebastião da Silva Bueno); Centro Cultural “Zazá” (Isaíra Aparecida Barbosa); Centro Cultural Hugo Pedro Carradore; - Centro
Cultural “Antonio Pacheco Ferraz; - Armazém da
Cultura “Maria Dirce de Almeida Camargo”; - Ponto
Multimídia de Cultura e Memória (Célula Museu da
Imagem e do Som de Piracicaba); - Casa do
Povoador; - Pinacoteca Municipal “Miguel Archanjo
Benício Dutra; - Museu Histórico e Pedagógico
Prudente de Moraes; - Teatro Municipal “Dr. Losso
Netto”; - Casarão do Turismo - Centro de
Atendimento ao Turista “Paulo Fioravante Sampaio;
- Elevador Turístico “Alto do Mirante”; - Centro de
Atendimento ao Turista Parque do Mirante (NEA)
Periodicidade: anual
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 11 – Programa
de ocupação de
equipamentos
parceiros implantado
até 2024.

Instrumentos de mútua cooperação e parcerias
firmados e disponibilizando equipamentos para
uso cultural

Ampliação de rede de
equipamentos com fins culturais.

Fonte: Relatório da Semactur
Conceitos relacionados a esta meta:
Equipamentos parceiros são edificações que
são gerenciadas por outros órgãos públicos e/ou
privados, mantidos por outras instituições e que
podem sediar ações culturais previstas no
Plano.
Situação atual: Atualmente, a Semactur já
desenvolve ações em 63 (sessenta e três)
equipamentos parceiros:
Periodicidade: Anual

Ampliação do acesso físico e
simbólico.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 12 - No mínimo 1
(um) encontro público
de participação social
e cidadã realizado,
anualmente, a partir
de 2020

Encontros públicos de participação social e cidadã
realizados.

Ampliação da participação popular;

Fonte: Relatórios anuais de atividades, portarias,
editais de divulgação, site da Semactur.
Conceitos relacionados a esta meta:
Situação atual: Foram realizadas Conferencia de
Cultura, encontros e audiências para elaboração
do Plano Municipal de Cultura, consultas públicas,
reuniões abertas do ComCult, consultas virtuais,
participação em audiências públicas dos
instrumentos orçamentários.
Participação social e cidadã
Conferência Municipal de Cultura: As
conferências de Cultura são espaços de
participação social onde ocorre a articulação entre
Estado e sociedade civil para analisar a
conjuntura da área cultural e propor diretrizes
para a formulação de políticas públicas de
Cultura, que conformarão os planos de cultura,
nos seus respectivos âmbitos. A representação da
sociedade civil será, no mínimo, paritária em
relação ao poder público e seus delegados serão
eleitos em pré-conferências municipais ou através
da inscrição aberta aos munícipes que tenham
interesse pela área.
Periodicidade: Anual

Ampliação dos espaços de
participação popular,
Qualificação e sensibilização da
participação social;
Garantia e respaldo para as
decisões e consequentemente uma
maior institucionalização da gestão
e das políticas públicas de cultura,
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 13 - Conselhos
Municipais de Política
Cultural e do
Patrimônio Cultural
mantendo sessões
ordinárias mensais
durante toda a
vigência do Plano

Quantidade de reuniões do CoMCult realizadas.

Ampliação da participação popular;

Quantidade de reuniões do Codepac realizadas.

Ampliação dos espaços de
participação popular.

Fonte:
- Atas do Conselho Municipal de Política Cultural
(CoMCult);
- Atas do Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural de Piracicaba l (Codepac);
- Semactur.
Conceito
Conselho Municipal de Política Cultural:
Instância colegiada de caráter permanente,
consultivo e deliberativo, vinculada ao Poder
Executivo, com sua estrutura pertencente ao
órgão da Administração Pública Municipal
responsável pela área da Cultura (que deverá dar
apoio administrativo e garantir dotação
orçamentária para seu funcionamento), composto
por, no mínimo, 50% de membros da sociedade
civil. Sua finalidade é a de atuar na formulação de
estratégias e no controle da execução das
políticas públicas culturais, na esfera municipal.
Situação atual: Instituído pela Lei nº 5.418, de 14
de Maio de 2004, alterada pela Lei nº 6.030, de
18 de julho de 2007 e Lei nº8358, de 04 de
dezembro de 2015, entre suas principais funções:
propor, fiscalizar, acompanhar, avaliar as políticas
públicas para o desenvolvimento cultural,
iniciativas governamentais e parcerias entre
governo e agentes privados incluindo as ações
que envolvem o Fundo de Apoio à Cultura;
O Codepac é um órgão administrativo e
deliberativo, instituído pela Lei 2374/1979,
revogada pelas leis nº 2.925/1988 e nº 4276/1997
e consolidada pela nº 5194/2002, instruída pelas
Leis Complementares de nº 171/2005, nº
253/2010 e nº 375/2016, tem como função
promoção da política municipal de defesa do
patrimônio cultural e a proposição de ações
efetivas, genéricas ou específicas, para a defesa
do patrimônio cultural, de natureza material e
imaterial, de caráter histórico, folclórico, artístico,
turístico, ambiental, ecológico, arqueológico e
arquitetônico do Município, promover iniciativas
no sentido de proteger e conservar bens móveis
quer seja por sua vinculação a fatos memoráveis
da história piracicabana, quer por seu excepcional
valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico e
artístico.
Periodicidade: Anual

Qualificação e sensibilização da
participação social.
Garantia e respaldo para as
decisões e consequentemente uma
maior institucionalização da gestão
e das políticas públicas de cultura,
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 14 - Escola
Municipal de Formação
Artística e Cultural
(Cefac), público e
gratuito, criado até 2025
e oferecendo cursos de
capacitação, iniciação,
formação livre e técnica.

Escola Municipal de Formação Artística e Cultural
criada.

Oferta de formação artística e
cultura, da iniciação à formação
técnica.

Fonte: Legislação especifica e execução.
Conceitos relacionados a esta meta:
Formação livre: Cursos de média ou longa
duração (a partir de 20 horas semestrais). Tem por
objetivo ofertar modalidades de alfabetização
artístico-cultural
Formação técnica: Cursos de média ou longa
duração (a partir de 800 horas no total, dependendo
da indicação mínima do Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos). Tem por objetivo a formação
plena da cidadania ou do exercício artístico. Tem
regulamentação específica pelo Ministério da
Educação e Secretaria de Estado da Educação.
Situação atual: inexistente
Periodicidade: Decenal

Educação em Artes e Cultura
fomentada
População com mais oferta de
cursos
Cadeias produtivas
desenvolvidas e com
qualificação
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 15 - Programa
de formação em arte,
cultura e patrimônio
cultural
implementado até
2024.

Programa de formação em arte, cultura e
patrimônio implementado.

Capacitação dos diversos segmentos
artísticos e culturais proporcionando
um contato mais direto com arte o
acesso as mais diversas linguagens
artísticas e expressões culturais.

Fonte: Relatórios anuais de atividades e Editais
Artes nos Bairros
Conceitos relacionados a esta meta:
Situação atual: O programa Movimentação
Cultural atende aproximadamente 140 mil
pessoas ao longo do ano. São 20 eventos
apoiados com atrações musicais, 08 eventos da
Semactur, incluindo 5 Movimentação/Ação nos
bairros Jd. Oriente, Eldorado, Piracicamirim, Vila
Monteiro e Bosques do Lenheiro e Oficinas nos
cinco Centros Culturais - artesanato, tecelagem,
desenho, pintura, teclado, flauta, violão, teatro,
dança de salão, danças urbanas, ritmos e balé.
Programa de formação: Oficinas livres em
diferentes linguagens artísticas e expressões
culturais para toda a comunidade de forma
gratuita para diferentes faixas etárias e de forma
descentralizada em equipamentos culturais
públicos e Instituições Parceiras
Periodicidade: anual

Atender significativa demanda para a
formação cultural qualificando
público, criadores e gestores da área.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 16 - Programa de
capacitação e
qualificação
implementado até
2022.

Programa de capacitação implementado.

Atender significativa demanda
para a formação cultural
qualificando público, artistas,
funcionários, criadores e
gestores da área.

Fonte: Relatório anual de atividades da Semactur.
Conceitos relacionados a esta meta:
Programa de capacitação: Cabe à Semactur
elaborar, regulamentar e implementar o Programa
Municipal de Capacitação e Qualificação na Área
da Cultura, em articulação com os demais entes
federados e parceria com a Secretaria Municipal de
Educação e instituições educacionais e culturais,
tendo como objetivo central capacitar os gestores
públicos e do setor privado, conselheiros de cultura,
artistas, cidadãos, responsáveis pela formulação e
implementação das políticas públicas de cultura, no
âmbito do Sistema Municipal de Cultura.
Programa Municipal de Capacitação e Qualificação
na Área da Cultura, em articulação com os demais
entes deve promover:
I- a qualificação técnico-administrativa e
capacitação em política cultural dos agentes
envolvidos na formulação e na gestão de
programas,
projetos e serviços culturais oferecidos à
população;
II- a formação nas áreas técnicas e artísticas.
Situação atual: São realizadas ações de formação,
capacitação na área de gestão, artística e cultural
para funcionários e público interessado. As
demandas e registros indicam a necessidade de
ampliação e aprofundamento, em especial na
elaboração de projetos, captação de recursos.
Periodicidade: Anual

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo
Av. Maurice Allain, 454 – Caixa Postal 12 – CEP 13405-123 – Piracicaba – SP – Brasil
Fone 19 3403.2600 – Fax 3403.2601 – e-mail: semac@piracicaba.sp.gov.br – Página 171

Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 17 - Plano de
comunicação para a
área da Cultura
criado, implantado e
institucionalizado até
2025 e vigente
durante o PMC

Política pública para a área da Cultura
implantada.

Constituição de equipe para
atendimento das demandas de
comunicação.

Fonte: Acervo de registros da Semactur em
diferentes mídias, publicações e veiculações
espontâneas na mídia local e regional.
Conceitos relacionados a esta meta:
Política pública de Comunicação: ferramenta
indispensável para traçar as diretrizes da
estrutura de Comunicação, para alcançar o
público alvo e entender como esse público deve
ser alcançado, como transmitir a mensagem,
desde o transmissor até o público e quais os
melhores canais para isso.
Situação atual: programação cultural impressa
mensal com 1000 unidades, publicações no site
da Semactur, Facebook da Semactur e Casas
de Cultura. Mídia espontânea.
Periodicidade: diária, semanal, mensal e anual.

Ampliação de público nas atividades
já realizadas.
Ampliação de acesso físico e
simbólico.
Ampliação da participação em
encontros deliberativos e consultivos
sobre as políticas culturais.
Ampliar o acesso as redes sociais e a
transparência das informações
culturais.
Divulgação das ações culturais em
territórios periféricos, envolvendo
lideranças e cidadãos ainda não
atendidos.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 18 - Plano de
registro,
arquivamento e
compartilhamento
audiovisual para a
área da Cultura
criado, implantado e
institucionalizado até
2027 e vigente
durante o PMC

Política pública para a área da Cultura
implantada.

Criação de acervo e memória da
ação pública na área de cultura.

Fonte: Acervo de registros da Semactur em
diferentes mídias, publicações e veiculações
espontâneas na mídia local e regional.
Conceitos relacionados a esta meta:
Política pública de Comunicação: ferramenta
indispensável para traçar as diretrizes da
estrutura de Comunicação, para alcançar o
público alvo e entender como esse público deve
ser alcançado, como transmitir a mensagem,
desde o transmissor até o público e quais os
melhores canais para isso.
Situação atual: inexistente.
Periodicidade: diária, semanal, mensal e anual.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 19 – Programa
de desenvolvimento
da Economia Criativa
e da Dimensão
Econômica da Cultura
criado e com ações
implantadas a partir
de 2023.

Ações de Economia Criativa fomentadas.

Dinamizar as cadeias produtivas do
setor cultural ampliando a produção.

Fonte: Relatório anual de atividades e material
de divulgação.
Conceitos relacionados a esta meta:
Situação atual: Participação da comunidade
nos eventos promovidos pela Semactur com
parceiros governamentais e não
governamentais.
Economia Criativa: conjunto de dinâmicas
culturais, sociais e econômicas construídas a
partir do ciclo de criação, produção,
distribuição/circulação/difusão e
consumo/fruição de bens e serviços oriundos
dos setores criativos, caracterizados pela
prevalência de sua dimensão simbólica.
Ação: Operação da qual resulta um produto
(bem ou serviço) ofertado à sociedade e que
contribui para atender aos objetivos de um
programa.
Periodicidade: anual

Ação integrada entre secretarias
implantada para verificação do
número empregos e fazedores de
cultura atuantes nesta área.
Oportunizar o desenvolvimento pleno
da Cultura, abrangendo as
dimensões simbólica, cidadã e
econômica.
Fortalecimento do papel da cultura no
desenvolvimento municipal e
regional.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 20 - Estímulo à
criação de Câmara
Temática ou
Consórcio Regional
para a área de
Cultura na Região da
Aglomeração Urbana
de Piracicaba

Estimulada a criação de Câmara Temática na
Região metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte

Inter-territorialidade regional
desenvolvida.

Fonte: Semactur
Conceitos relacionados a esta meta:
Situação atual: inexistente
Câmara Temática de Cultura e Arte: Câmara
regional para tratar de temas relacionados a
área cultural.
Aglomeração Urbana de Piracicaba: A
Aglomeração Urbana de Piracicaba (AUP) foi
institucionalizada em 26 de junho de 2012 pela
Lei Complementar Estadual nº 1.178. É
integrada por 23 municípios: Águas de São
Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada,
Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias
Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Laranjal Paulista,
Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Rafard,
Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa
Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro.
Juntos, estes municípios somam
aproximadamente 1,5 milhão de habitantes
(3,25% da população paulista), segundo
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em 2018. A região participou
com 3% no Produto Interno Bruto (PIB)
estadual, em 2016.
Periodicidade: inexiste

Ampliação do fluxo de produção
cultural e intercâmbio na Região da
Aglomeração Urbana de Piracicaba.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 21 – Ações
intersetoriais entre as
áreas da Cultura e da
Educação mantidas e
implantadas durante a
vigência do Plano.

Semactur e SME com acordos de cooperação
mútua firmados e operacionalizados.

Promoção da interseção entre
cultura e educação.

Fonte: Semactur

Criação de rede de
compartilhamento de experiências.

Conceitos relacionados a esta meta:
Intersetorialidade: ação conjunta de
agentes/instituições/secretarias de áreas
diferentes da política que se juntam para
alavancar, por meios de convergências, o
desenvolvimento de ambos os setores pelos
quais atuam.
Ação: Operação da qual resulta um produto
(bem ou serviço) ofertado à sociedade e que
contribui para atender aos objetivos de um
programa.
Situação atual: As Secretarias já mantém
ações conjuntas.
Periodicidade: anual

Ampliação da descentralização da
ação cultural
Ampliação de equipamentos
parceiros no município,
possibilitando o acesso da
população nas mais diversas
regiões do município.
Uma educação “culturalizada” e
uma cultura ampliada.
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Meta

Indicadores de Monitoramento
e Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 22 - Ações
intersetoriais entre a
área da Cultura e as
demais áreas da política
pública municipal
mantidas e implantadas
durante a vigência do
Plano.

Semactur e outras secretarias municipais
com acordos de cooperação mútua firmados
e operacionalizados.

Ampliação das políticas de
descentralização, regularidade,
gratuidade e promoção da
diversidade cultural

Fonte: Semactur
Conceitos relacionados a esta meta:
Intersetorialidade: ação conjunta de
agentes/instituições/secretarias de áreas
diferentes da política que se juntam para
alavancar, por meios de convergências, o
desenvolvimento de ambos os setores pelos
quais atuam.
Ação: Operação da qual resulta um produto
(bem ou serviço) ofertado à sociedade e que
contribui para atender aos objetivos de um
programa.
Situação atual: As Secretarias já mantém
ações conjuntas.
Periodicidade: anual

Ocupação de novos espaços
públicos, ressignificando-os por
meio da ação cultural.
Piracicabanos mais envolvidos com
ação cultural.
Capacitação dos diversos
segmentos artísticos e culturais
proporcionando um contato mais
direto com arte o acesso as mais
diversas linguagens artísticas e
expressões culturais.
Atender significativa demanda para
a formação cultural qualificando
público, criadores e gestores da
área.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Meta 23 - Ações
socioculturais
mantidas e
implantadas durante a
vigência do Plano.

Programas transversais criados e mantidos
Fonte: Relatórios anuais de atividades, portal
transparência, programação da Semactur
Conceitos relacionados a esta meta:
Conceito
Diversidade cultural: a multiplicidade de formas
pelas quais as culturas dos grupos e sociedades
encontram sua expressão. Tais expressões são
transmitidas entre e dentro dos grupos e
sociedades. A diversidade cultural se manifesta não
apenas nas variadas formas pelas quais se
expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio
cultural da humanidade mediante a variedade das
expressões culturais, mas também através dos
diversos modos de criação, produção, difusão,
distribuição e fruição das expressões culturais,
quaisquer que sejam os meios e tecnologias
empregados. A proteção significa a adoção de
medidas que visem à preservação, salvaguarda e
valorização da diversidade das expressões
culturais.
Ação: Operação da qual resulta um produto (bem
ou serviço) ofertado à sociedade e que contribui
para atender aos objetivos de um programa.
Programa Transversal: É o programa que
perpassa por todas as secretarias e instâncias da
administração pública, envolvendo todas as áreas e
atores.
Ação sociocultural: Ampliação da ação cultural no
encontro com a identidade, as práticas locais, os
desejos e hábitos da comunidade piracicabana em
toda a sua extensão e espectro.
Situação atual: Participação insuficiente das
minorias em ações culturais pontuais da Semactur
e principalmente nas ações transversais
Periodicidade: anual

Resultados e Impactos

Transversalidade do tema
diversidade cultural em todos os
segmentos culturais
Inclusão e ampliação da
participação de minorias em
todas as áreas artísticas e
culturais de atuação da Semactur
Acesso a cidadãos, novas
atividades artísticas e culturais,
capacitação e ação expandida.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Meta 24 - Implantar
programa de
descentralização
territorial da ação
cultural a partir de 2024

Programas e ações oferecidos em bairros
periféricos
Fonte: Relatórios anuais de atividades, portal
transparência, programação da Semactur e
plataforma lugares da cultura.
Conceitos relacionados a esta meta:
Conceito
Descentralização territorial: é a oferta de
programas e ações culturais em bairros que não
estejam inseridos no Centro expandido de
Piracicaba;
Situação atual: A produção e criação artística e
cultural, equipamentos culturais e parceiros
estão concentrados na região central, arco de
aproximadamente 8 quilômetros do centro da
cidade.
Periodicidade: anual

Resultados e Impactos

Oferta de ações em área não
atendidas
Inclusão e ampliação da
participação de minorias em todas
as áreas artísticas e culturais de
atuação da Semactur
Acesso a cidadãos, novas
atividades artísticas e culturais,
capacitação e transversalidade em
regiões que hoje não são
atendidas ou têm pouco ou menor
atendimento em relação à região
central.
Atendimento de público que não
tinha acesso no início da vigência
do Plano.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Meta 25 - No mínimo 08
(oito) programas
transversais mantidos
e/ou criados, com
suporte de
instrumentos legais,
com atendimento
efetivo durante toda a
vigência do Plano.

Programas transversais criados e mantidos
Fonte: Relatórios anuais de atividades, portal
transparência, programação da Semactur e
plataforma lugares da cultura.
Conceitos relacionados a esta meta:
Conceito
Diversidade cultural: a multiplicidade de formas
pelas quais as culturas dos grupos e sociedades
encontram sua expressão. Tais expressões são
transmitidas entre e dentro dos grupos e
sociedades. A diversidade cultural se manifesta
não apenas nas variadas formas pelas quais se
expressa, se enriquece e se transmite o
patrimônio cultural da humanidade mediante a
variedade das expressões culturais, mas também
através dos diversos modos de criação, produção,
difusão, distribuição e fruição das expressões
culturais, quaisquer que sejam os meios e
tecnologias empregados. A proteção significa a
adoção de medidas que visem à preservação,
salvaguarda e valorização da diversidade das
expressões culturais.
Programa Transversal: É o programa que
perpassa por todas as secretarias e instancias da
administração pública, envolvendo todas as áreas
e atores.
Situação atual: A Semactur já atua em alguns
programas transversais.
Periodicidade: anual

Resultados e Impactos
Transversalidade do tema
diversidade cultural em todos
os segmentos culturais
Inclusão e ampliação da
participação de minorias em
todas as áreas artísticas e
culturais de atuação da
Semactur
Acesso a cidadãos, novas
atividades artísticas e culturais,
capacitação e transversalidade.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Meta 26 - No mínimo 08
(oito) ações com foco na
ampliação do acesso e
da acessibilidade.

Programas transversais criados e mantidos
Fonte: Relatórios anuais de atividades, portal
transparência, programação da Semactur e
plataforma lugares da cultura.
Conceitos relacionados a esta meta:
Conceito
Acessibilidade: prover acesso físico em
equipamentos culturais, mobilidade urbana e
comunicação;
Quantidade de equipamentos públicos com
acessibilidade em relação aos equipamentos
públicos existentes.
Ação: Operação da qual resulta um produto
(bem ou serviço) ofertado à sociedade e que
contribui para atender aos objetivos de um
programa.
Situação atual: A Semactur já atua em alguns
programas transversais.
Periodicidade: anual

Resultados e Impactos
Inclusão física, simbólica e
econômica promovidas
Acesso a cidadãos, novas
atividades artísticas e culturais,
capacitação e transversalidade.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Meta 27 – Ações do
programa transversal
de promoção da
Cultura Negra
implantado e realizando
ações durante toda a
vigência do Plano.

Programas transversais criados e mantidos
Fonte: Relatórios anuais de atividades, portal
transparência, programação da Semactur e
plataforma lugares da cultura.
Conceitos relacionados a esta meta:
Conceito
Diversidade cultural: a multiplicidade de formas
pelas quais as culturas dos grupos e sociedades
encontram sua expressão. Tais expressões são
transmitidas entre e dentro dos grupos e
sociedades. A diversidade cultural se manifesta
não apenas nas variadas formas pelas quais se
expressa, se enriquece e se transmite o
patrimônio cultural da humanidade mediante a
variedade das expressões culturais, mas também
através dos diversos modos de criação, produção,
difusão, distribuição e fruição das expressões
culturais, quaisquer que sejam os meios e
tecnologias empregados. A proteção significa a
adoção de medidas que visem à preservação,
salvaguarda e valorização da diversidade das
expressões culturais.
Programa Transversal: É o programa que
perpassa por todas as secretarias e instancias da
administração pública, envolvendo todas as áreas
e atores.
Situação atual: Piracicaba tem investido no
desenvolvimento da Cultura Negra.
Periodicidade: anual

Resultados e Impactos

Transversalidade do tema
diversidade cultural em todos
os segmentos culturais
Inclusão e ampliação da
participação de minorias em
todas as áreas artísticas e
culturais de atuação da
Semactur
Acesso a cidadãos, novas
atividades artísticas e culturais,
capacitação e transversalidade.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Meta 28 - Ações do
programa transversal de
promoção da Cultura
LGBTQI+ implantado e
realizando ações
durante toda a vigência
do Plano
Cultura.

Programas transversais criados e mantidos
Fonte: Relatórios anuais de atividades, portal
transparência, programação da Semactur e
plataforma lugares da cultura.
Conceitos relacionados a esta meta:
Conceito
Diversidade cultural: a multiplicidade de
formas pelas quais as culturas dos grupos e
sociedades encontram sua expressão. Tais
expressões são transmitidas entre e dentro dos
grupos e sociedades. A diversidade cultural se
manifesta não apenas nas variadas formas
pelas quais se expressa, se enriquece e se
transmite o patrimônio cultural da humanidade
mediante a variedade das expressões culturais,
mas também através dos diversos modos de
criação, produção, difusão, distribuição e fruição
das expressões culturais, quaisquer que sejam
os meios e tecnologias empregados. A proteção
significa a adoção de medidas que visem à
preservação, salvaguarda e valorização da
diversidade das expressões culturais.
Programa Transversal: É o programa que
perpassa por todas as secretarias e instancias
da administração pública, envolvendo todas as
áreas e atores.
Situação atual: Participação insuficiente das
minorias em ações culturais pontuais da
Semactur e principalmente nas ações
transversais
Periodicidade: anual

Resultados e Impactos
Transversalidade do tema
diversidade cultural em todos
os segmentos culturais
Inclusão e ampliação da
participação de minorias em
todas as áreas artísticas e
culturais de atuação da
Semactur
Acesso a cidadãos, novas
atividades artísticas e culturais,
capacitação e transversalidade.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 29 – Sistema
Municipal de
Patrimônio Histórico
Material e Imaterial
implantado até 2024,
com ações realizadas
durante toda a vigência
do Plano.

Ações de valorização da memória e
desenvolvimento do patrimônio cultural realizadas
anualmente.

Melhor adequação para
utilização do espaço enquanto
núcleo museológico

Fonte: Relatórios anuais de Atividades da
Semactur, Codepac, editais públicos,
programação da Semactur e publicações.

Manutenção de patrimônio
material preservado por lei

Conceitos relacionados a esta meta:

Acesso, inventário, divulgação e
preservação dos bens culturais
garantidos

Ações permanentes:
Patrimônio preservado
Memória: A rememoração como um ato narrativo,
uma vez que “o tempo torna-se tempo humano na
medida em que está articulado de modo narrativo,
e a narrativa alcança sua significação plenária
quando se torna uma condição da existência
temporal” (RICOEUR), ou seja, a memória é
articulada pela narrativa do tempo vivido pelo
sujeito. Para Maurice Halbwachs “entre o
indivíduo e a nação há muitos outros grupos, mais
restritos do que esta, que também têm suas
memórias, e cujas transformações reagem bem
mais diretamente sobre a vida e o pensamento
dos seus membros”. Ao mesmo tempo em que a
narrativa de lembrança é atribuída ao sujeito, a
memória não é inteiramente individual, fechada e
restrita, mas é também coletiva e construída
socialmente.
Situação atual: Piracicaba tem um rico conjunto
de bens tombados.
Periodicidade: Anual

Ampliação do turismo cultural
Valorização,
diversidade
e
conhecimento
dos
bens
culturais materiais e imateriais
Valorização da história cultural
do município
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Resultados e Impactos

Meta 30 - Sistema
municipal de arte e
manifestações culturais
estruturado e em
funcionamento a partir
de 2020 e durante toda a
vigência do Plano.

Sistema Municipal de Artes implantado.

Ampliação do acesso da
população às mais diversas
linguagens artísticas.

Sistema Municipal de Manifestações culturais
estruturado.
Conceitos relacionados a esta meta:
Sistema Municipal de Arte: Conjunto
sistematizado e institucionalizado, previsto na
legislação federal, e do sistema municipal de
cultura, de ações artísticas e culturais.
Sistema municipal de Manifestações
culturais: Conjunto sistematizado e
institucionalizado, previsto na legislação federal,
e do sistema municipal de cultura, de
expressões artísticas e culturais.
Situação atual: Em sua maioria, as ações já
são realizadas e necessitam de um sistema de
informações e monitoramento para registrar o
atendimento.
Fonte: Relatórios anuais de Atividades da
Semactur, editais públicos, programação da
Semactur e publicações.
Periodicidade: anual

Ampliação da difusão, fomento,
pesquisa e formação em artes.
Ampliação e fortalecimento das
parcerias com instituições
públicas e privadas.
Fortalecimento do Sistema
Municipal de Cultura.
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Meta

Indicadores de Monitoramento e
Avaliação

Meta 31 - Prêmios e
outorgas concedidos
durante toda a vigência
do Plano.

Concessão de prêmios, outorgas e medalhas
Fonte: Relatórios anuais de Atividades da
Semactur
Conceitos relacionados a esta meta:
Prêmios: autorização para a Semactur transferir
recursos.
Outorgas: ato de outorgar, ou seja, dar, atribuir,
transmitir, consentir ou mesmo autorizar e
conceder a realização de um determinado serviço
ou direito para a realização de algo.
Situação atual:
Periodicidade: anual

Resultados e Impactos
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Capítulo VI
Da gestão e monitoramento
6. O Plano Municipal de Cultura de Piracicaba contará com as seguintes instâncias de
gestão, organismos envolvidos e seus papéis:

Instâncias de Gestão

POLÍTICOINSTITUCIONAL

Envolvidos

Prerrogativas

SEMACTUR – Secretaria
Municipal da Ação Cultural
e Turismo
COMCULT – Conselho
Municipal de Política
Cultural.
CODEPAC – Conselho
Municipal de Preservação
do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental.
CEPLAN – Comissão
Especial de
Monitoramento do Plano
Municipal de Cultura

 Apoio político e
institucional à consecução
do Plano;
 Apreciação de
cronogramas e
orçamentos globais;
 Acompanhamento e
avaliação dos objetivos
alcançados, por meio de
metas e indicadores;
 Tratamento de novas
demandas
 Recomendação de
ajustes;
 Monitoramento.

SEMACTUR – Secretaria
Municipal da Ação Cultural
e Turismo
EXECUTIVAINTERINSTITUCIONAL

Órgão da Administração
Indireta (a ser criado)
Núcleos de Gestão da
Semactur

 Pactuação de
cronogramas e
orçamentos específicos,
do planejamento integrado
e da atuação conjunta;
 Monitoramento das metas
e ações;
 Avaliação dos resultados
e processos;
 Articulação Federativa.
 Divulgação dos
resultados;
 Cooperação pelo
desenvolvimento.
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Capítulo VII
Dos recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários
7. O Plano Municipal de Cultura de Piracicaba conta, atualmente, com os seguintes
recursos:
7.1. Disponíveis:
Os recursos disponíveis estão amplamente detalhados no Diagnóstico e são
citados na estrutura do PMC. Aqui, são apresentados os dados sintéticos:
- Materiais:
Equipamentos culturais: 25
Equipamentos parceiros: 64
Acervo: Na área de centros de informação que promovam o acesso público ao
conhecimento e de estimular o restauro, preservação e difusão de acervos de
interesse público no campo das artes visuais, audiovisual, livros, arquitetura,
música, além do Arquivo Municipal, há o Departamento de Patrimônio Histórico /
Ipplap e acervo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba, o Centro
de Documentação, Cultura e Política Negra, o Centro de Documentação da
Câmara de Vereadores, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Instituto
Cecílio Elias Neto, a Célula – Misp (Museu da Imagem e do Som) com acervo de
fonotecas e de música, o acervo do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de
Moraes. 95 mil livros na Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto.
Acervos do Salão Internacional do Humor e da Pinacoteca Municipal,
- Humanos:
Equipe Semactur: 90 funcionários
- Financeiros:
Orçamento total (2019): R$16.542.000,00
Orçamento percentual: 1,23%
7.2. Necessários:
- Materiais:
Equipamentos culturais a ser criados, reformados e/ou revitalizados: 18
- Humanos:
Equipe Semactur: ampliação de, pelo menos, 30% da equipe, considerando, por
exemplo o atendimento realizado. Ou seja, ampliação de cerca de 30 componentes
na administração, por meio de concurso ou processos de licitação.
- Financeiros:
Conforme detalhado no Objetivo 2, para execução do Plano é necessário manter o
patamar atual (1,23%) até 2023, gradativamente alcançar 1,38% a partir de 2025 e
ampliar até 1,5% do orçamento (2030). Será também necessário um plano de
desenvolvimento do Setor Cultural, tarefa a ser desempenhada por um órgão
municipal da administração indireta, capaz de potencializar a arrecadação de
recursos para a área.
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Adney Araújo de Abreu, Alessandra Maria Carcanholo, Alexandre Lopes, Amanda Forti, Ana Lucia Braz
Bertoncello Sebastiao, Ana Maria Soares Denadai, Antonio Alleoni Correa de Godoy, Aparecida Luana
do Nascimento, Aparecida Rosana Bueno de Godoy Oriani, Bernadete de Lourdes Carboni, Carlos
Alberto de Oliveira, Caue Chacon Deajute, Cirilo Brancalion Camargo, Cristiano Carboni de Campos,
Daniel Fernando Lemos, Dayane Gabriele Bortoleto, Dermival Da Silva Pinto, Dina Aparecida de Paula
Tanaka, Edson Marcelo De Souza, Eduardo Borges de Araujo, Eduardo Ferraioli Ducatti, Elcio Queiroz
Couto, Elide Fernanda de Almeida Leite, Erasmo Carlos Spadotto, Esdras Casarini Moreno, Esio
Antonio Pezzato, Eva da Silva Prudêncio, Everson Vilter Bonazzi, Fabiana Cristina Brandão Machado,
Fabiane Aparecida Ribeiro, Fernando Arzola Stipp, Flávia Alessandra da Silva Perez, Gilmar de Aguiar
Godoy, Gisele Spagnol Beraldi Telles, Gustavo da Silva Galvao, Heloisa Guerrini Ferraz, Henrique
Mellega, Hilde Persone Prestes De Camargo, Jessica Fernanda Hellmeiste, Joao Cesar Vicente, João
Erasmo de Oliveira E Silva, Jorge dos Santos Ferreira da Silva, Jose de Arimateia Silva Junior, Jose
Luis Benedito Correa, Jose Luiz da Silva, Jose Roberto da Silva, Josiane de Carvalho Silveira
Boscariol, Juliana De Fatima Mazzero, Kaue Pasqualetto Justino, Leandro Alves de Carvalho, Lucas
Mauricio da Silva, Luciana da Silva Gracas Rodrigues, Luciana Polizel, Luis Fernando Fischer Dutra,
Luiz Eduardo Franco Rodrigues, Luiz Gustavo Maluf, Marcelo Casagrande, Marcelo Gothardi Soares,
Marcelo Zaghi Dal Picolo, Marcos Antonio Tenorio Lemos, Margarete Zenero, Maria Angelica Godinho
Stolf, Maria Aparecida De Carvalho, Maria Benedita Sousa Correa, Maria Cristina Dal Pozzo Arzolla,
Maria Cristina Gouveia Franco, Maria de Fatima Alves Silva, Maria do Socorro Lopes, Maria Ivete
Araujo Marcolino, Mauricio Eduardo Augusti, Mauricio Fernando Stenico Beraldo, Melysse Martim,
Nicodemos Dias Citron, Paulo Sergio Ravelli, Raquel Sanfins Freire, Raul Rozados Ribeiro, Regina
Aparecida Salvador Volpato, Renata Gava, Rita de Cassia Puerta Ferreira, Roberta Aparecida Sartori
Gonçales, Rosangela Maria Rizzolo Camolese, Sandra Regina Marques, Sérgio Vicente Gomes, Sonia
Rosemeire De Moraes Campos, Tais de Oliveira de Paula, Talita Cristina da Silva, Tarciso de Barros
Lorena, Thiago Augusto Ribeiro, Vinicius Martani e Washington Luis Poppi
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