
Regimento Interno da 3° Conferência Municipal de Cultura/SPA

CAPÍTULO I – DO TEMÁRIO

Art. 1º - O tema geral da 3ª Conferência Municipal de Cultura será “Desafios da
Reestruturação do Sistema Municipal de Cultura e Prospectivas Futuras”.

Parágrafo Único - O tema precisa ser desenvolvido de maneira que articule e
integre as políticas de cultura e suas diretrizes em todos os âmbitos de modo linear
e de forma a conduzir as discussões em todas as etapas.

Art. 2º - Observados os princípios e objetivos do Plano Nacional de Cultura,
definidos na Lei Federal nº 12.343, de 02 de dezembro de 2010, o tema da 3ª
Conferência Municipal de Cultura estará alinhado com as diretrizes e metas do
PNC.

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS

Art. 3º - A 3ª Conferência Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia, em
conformidade com o Decreto Municipal nº 148 de 3 agosto de 2021, terá os
seguintes objetivos:

I - Discutir os cinco eixos culturais propostos, definidos no art. 4° deste regimento;

II - Subsidiar o Município, bem como seus respectivos órgãos gestores, no
acompanhamento da execução das metas e ações do Plano Municipal de Cultura;

III - Validar a eleição dos representantes da sociedade civil realizada pelos setores
que integram o Conselho Municipal de Política Cultural;

IV - Homologar os Conselheiros Municipais de Cultura indicados pela sociedade civil
e pelo poder público;

V - Refletir se os resultados alcançados pelas ações já implementadas na Gestão
Cultural do Município atendem os propósitos definidos no PLANO MUNICIPAL DE
CULTURA de São Pedro da Aldeia.
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CAPÍTULO III - DOS EIXOS TEMÁTICOS

Art. 4° - Constituirão os seguintes eixos e subeixos temáticos, sem prejuízo das
questões locais:

I – CULTURA E EDUCAÇÃO

Foco: A necessidade da formação na área de políticas culturais, para amplo
conhecimento do Sistema Municipal, Estadual e Nacional, voltado para a sociedade
civil, agentes culturais e agentes públicos.

1 - Implementação efetiva do sistema de informações e indicadores da cultura;

2 - Implementação de métodos de fomento cultural nas regiões rurais e periféricas
do Município;

3 - Valorização da Escola de Artes Municipal como principal aparelho cultural na
formação de plateia, dos artistas aldeenses e agentes culturais da cidade;

4 - Elaboração de estratégias de descentralização das oficinas da Escola de Artes
para as regiões mais afastadas do centro;

5 - Garantia da pluralidade, interculturalidade e o intercâmbio entre os movimentos
artísticos, sociais e culturais;

II - GESTÃO CULTURAL

Foco: Meios de garantir políticas públicas culturais através da gestão da cultura em
todas as esferas legais.

1 - Construção de políticas permanentes para cultura;

2 - Avaliação da necessidade de profissionais do setor cultural no órgão Gestor
Municipal de Cultura;

3 - Mecanismos de manutenção do diálogo através de reuniões periódicas do poder
público com a sociedade civil através de todas as esferas legais;
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4 - Meios de garantir políticas públicas de formação e informação acerca da cultura
digital e comprometimento com o acesso à mesma para a população aldeense.

III – DIREITO À CULTURA E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

Foco: O fortalecimento dos bens culturais e o fomento à cultura como um meio de
oferecer o acesso.

1 - Acesso aos bens culturais como manutenção das Políticas Públicas Culturais;

2 - Implementação de programas de incentivo à formação de público com foco nas
regiões periféricas e rurais do município;

3 - O fortalecimento dos espaços culturais de cunho público, privado e outros como
forma de democratização;

4 - Diversidade Cultural e mecanismos de ações;

5 - Fortalecimento de núcleos, academias e grupos locais que possam contribuir
para a movimentação cultural em seus respectivos bairros;

6 - Formas de garantir o acesso aos espetáculos do Teatro Municipal através dos
meios de cotas (cortesia de ingressos e/ou outras formas de acesso) para os
estudantes da rede pública de ensino de São Pedro da Aldeia.

7 - Possíveis parcerias entre o Teatro Municipal e a Escola de Artes: Meios de
fomento cultural dentro das instâncias da cidade;

8 - Políticas para ocupação dos espaços abertos em diálogo com os artistas de rua
dos diversos segmentos culturais;

9 - Aumento do acesso à cultura digital e meios culturais tecnológicos no município.

IV - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

Foco: O Sistema Municipal de Cultura como Política Cultural do Município e o fazer
coletivo.
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1 - Reavaliação das leis existentes;

2 - Financiamento da Cultura e a regularização do Fundo Municipal de Cultura;

3 - Avaliação do Plano Municipal de Cultura Bianualmente;

4 - Distribuição do investimento em todo o município;

5 - Elaboração do Plano Municipal de Políticas Culturais Setoriais.

V - SISTEMA DE PRESERVAÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL

Foco: Pensar em Patrimônio como forma essencial da cultura em São Pedro da
Aldeia e as ações possíveis para a preservação do patrimônio cultural da cidade
bem como sua divulgação a partir de estratégias educativas e de turismo histórico.

1 -  Modos de fomento às ações voltadas ao patrimônio em São Pedro da Aldeia;

2 - Preservação das formas de transmissão dos saberes e fazeres das culturas
populares e tradicionais;

3 - Meios de preservação ao patrimônio material de São Pedro da Aldeia;

4 - Criação de mecanismos de reconhecimento formal dos mestres sabedores e
populares;

5 - Os pontos de patrimônio cultural material e imaterial como meios educativos para
a sociedade civil;

6 - Meios de fomento ao turismo histórico.

7 - Valorização da identidade e território em sua pluralidade a partir da construção
de políticas públicas de preservação na cidade de São Pedro da Aldeia.

8 - Formas de manter a memória social, identidade e conhecimento coletivo através
de mecanismos de preservação, tais como: livros, filmes e outros documentos de
preservação da oralidade.
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CAPÍTULO IV – DA REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 5° - A 3ª Conferência Municipal de Cultura, terá representação da sociedade
civil e do poder público local e será realizada na cidade de SÃO PEDRO DA
ALDEIA/RJ nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2021 com início às 18 (dezoito)
horas através de plataforma online.

Art. 6º - Para que a 3ª Conferência Municipal de Cultura seja válida será necessário
comprovar quorum mínimo de 25 (vinte e cinco) participantes em plenária.

Art. 7º - A 3ª Conferência Municipal de Cultura tem caráter propositivo e deliberativo
e será realizada sob a coordenação da Prefeitura Municipal de São Pedro da
Aldeia/RJ através da Secretaria Municipal Adjunta de Cultura.

Art. 8º - A 3ª Conferência Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia será
presidida pelo Prefeito Municipal e, na sua ausência ou impedimento, pelo
Secretário Municipal Adjunto de Cultura.

Art. 9º - Para organização e desenvolvimento de suas atividades, a 3ª Conferência
Municipal de Cultura contará com a Comissão Organizadora Municipal composta
por no mínimo dois e no máximo quatro integrantes entre representantes do poder
público e da sociedade civil local.

Parágrafo Único - São atribuições da Comissão Organizadora da 3° Conferência
Municipal de Cultura:

I – Definir o Regimento Interno da 3ª Conferência Municipal de Cultura, que deve
conter os critérios de participação da sociedade civil; 

II - Definir data, programação e os meios de realização da 3° Conferência Municipal
de Cultura; 

III - Aprovar, fazer e publicar a minuta do Regimento Interno da 3° Conferência
Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia, para apreciação pelo Conselho
Municipal de Cultura (quando houver) ou apreciação da Sociedade Civil através do
Fórum Permanente de Cultura (quando houver);
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IV – Assegurar lisura, veracidade e publicidade de todos os atos e procedimentos
relacionados à realização da 3° Conferência Municipal de Cultura; 

V - Acompanhar o processo de sistematização das diretrizes e proposições da 3°
Conferência Municipal de Cultura; 

VI - Dirimir dúvidas e solucionar os casos omissos da convocação objeto do
Decreto;

VII - A comissão doravante denominada redigirá o Regimento Interno da 3ª
Conferência Municipal de Cultura, considerando prazo mínimo de quinze (15) dias
de sua publicação e ciência até a realização da 3ª conferência municipal de cultura;

VIII – Aprovar e publicar as regras eleitorais juntamente com o seu respectivo
calendário;

IX – Analisar e aprovar mediante as normas eleitorais prevista no regimento interno
as candidaturas para o conselho municipal de política cultural;

X - Divulgar a listagem dos candidatos habilitados através dos meios cabíveis de
publicidade e divulgação garantindo a transparência dos atos;

§ 1° - A Comissão Organizadora Municipal enviará ao Comitê Executivo Estadual e
ao Comitê Executivo Nacional o relatório final da Conferência Municipal de Cultura
em prazo definido pelas demais entidades federativas.

§ 2º - Os membros da Sociedade Civil representantes da Comissão Organizadora
não poderão se candidatar como conselheiros devidas atribuições da própria
Comissão.

Art. 10º - A abertura para a inscrição terá início no dia 21 de Setembro de 2021 e a
Conferência Municipal de Cultura contará com a seguinte programação:
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I - Dia 19 de outubro de 2021:

Hora 18h 18:30 19h 19:30 20h 20:30 21h

Atividade

Credenciamento X X X X X X X

Abertura da Mesa X

Composição da mesa diretora X

Leitura e aprovação do Regimento
interno

X

Apresentação do relatório do
Sistema Municipal de Cultura

X

Apresentação do relatório do
Plano Municipal de Cultura

X

Apresentação do relatório da Lei
Aldir Blanc

X

II - Dia 20 de outubro de 2021:

Hora 18h 18:30 19h 19:30 20h 20:30 21h

Atividade

Credenciamento X X X X X X X

Encaminhamento dos Grupos de
Trabalho para os eixos temáticos

X X X X X X

Encerramento do Credenciamento X
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III - Dia 21 de outubro de 2021:

Hora 18h 18:30 19h 19:30 20h 20:30 21h 21:30

Atividade

Relato dos Grupos de Trabalho X X X

Eleição dos Conselheiros da
Sociedade Civil

X X X

Eleição dos Conselheiros cadeiras
Culturas Inclusivas e LGBTI

X X

Plenária Final - Homologação do
Conselho Municipal de Cultura

X X

Encerramento X X

CAPÍTULO V – DOS PARTICIPANTES

Art. 11º - Serão participantes da 3ª Conferência Municipal de Cultura cidadãos
constituídos em quatro categorias:

I – Sociedade civil com direito a voz e voto;

II – Poder público com direito a voz e voto;

III – Convidados com direito a voz;

IV – Observadores sem direito a voz e voto.

§1° - Cada categoria será identificada através do credenciamento em formulário
online.
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§2° - O link para participação será enviado conforme os dados entregues no
formulário online de inscrição preenchido pelo participante.

§3º - Os servidores da administração direta da Secretaria Municipal Adjunta de
Cultura, facultarão os votos nas eleições dos conselheiros da sociedade civil para o
CMPC;

Art. 12º - São condições para ser participante da 3ª Conferência Municipal de
Cultura, com direito a voz e voto:

I - Possuir idade mínima de 16 anos;

II - Ter residência no município sede da Conferência;

III - Credenciar-se através de formulário próprio, disponibilizado pela Comissão
Organizadora da Conferência Municipal de Cultura em plataforma digital;

IV – Inscrever-se em um dos grupos de trabalho dos eixos temáticos;

V -  Estar presente na plenária no momento da eleição;

VI - Estar cadastrado no Mapeamento Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia.

Art. 13º - Os links para participação com o credenciamento para a 3ª Conferência
Municipal de Cultura terá início no dia anterior da sessão solene de abertura e
terminará às 21 (vinte e uma) horas do dia 20 de outubro de 2021.

Parágrafo Único - O credenciamento ocorrerá de acordo com os dados fornecidos
no ato de inscrição do participante através de link online.

CAPÍTULO VII – DOS CONSELHEIROS

Art. 14º - O número de conselheiros para as cadeiras do Conselho Municipal de
Política Cultural de São Pedro da Aldeia deverá seguir os critérios do Art 6° Incisos I
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e II da Lei Municipal Nº 2929 de 22 de abril de 2021, que deverão conter 12
indicados da Sociedade Civil e 12 indicados pelo Poder Público.

Art. 15° - Para a candidatura dos conselheiros por parte da Sociedade Civil os
interessados deverão seguir os seguintes critérios:

§ 1º - Idade mínima para se candidatar a conselheiro é  de 18 anos.

§ 2º - Comprovar área de atuação no setor Cultural na Região Costa do Sol.

§ 3º - Residir em São Pedro da Aldeia por pelo menos 1 (um) ano.

§ 4° - Ter participado de ao menos 01 (uma) reunião do Fórum Permanente de
Cultura no ano de 2021;

§ 5° - Estar cadastrado no Mapeamento Municipal de Cultura de São Pedro da
Aldeia.

§ 6° - Não ter qualquer vínculo, bem como seus cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral, consanguíneos ou por afinidade, até o terceiro
grau com os servidores da gestão municipal de cultura e conselheiros do poder
público.

§ 7° - Os documentos comprobatórios da residência podem ser:

I - Documento de contas de água, luz, telefone e afins em titularidade do candidato;

II - Declaração de residência no nome de outra pessoa com a devida carta
autenticada, portando os documento do responsável legal do domicílio;

III - Se o interessado não tiver comprovante de endereço em seu próprio nome,
serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais, irmãos e
filhos, desde que seja apresentado documento original que comprove o parentesco
ou estado civil (RG, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de
união estável).

IV - Outros comprovantes de residência que venham a ser válidos em todo território
nacional.
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§8º - Representantes de Comunidade Quilombola, Associação de Pescadores e
correlatos no inciso II , item e, do art. 6° da Lei Municipal 2929 de 22 de abril de
2021, não precisarão seguir a diretriz do §4º art. 15° deste Regimento Interno.

§9° - As demais regras eleitorais estão dispostas no anexo I deste regulamento com
o fim de delimitar as normas e regras para a eleição dos conselheiros e afins.

Art. 16º - Os interessados em pleitear uma vaga no CMPC, devem indicar sua
inscrição quando solicitado pela Comissão Organizadora da 3ª Conferência
Municipal de Cultura.

Art. 17° - Em caso da não comprovação de residência dos conselheiros eleitos pela
Conferência Municipal de Cultura em até 3 (três) dias úteis após a eleição, o
mesmo, será deposto do cargo sendo então substituído pelo respectivo suplente.

Parágrafo Único - Os Conselheiros eleitos e indicados, titulares e suplentes
deverão obedecer os critérios do Regimento Interno do Conselho Municipal de
Políticas Culturais.

Art. 18° - A inscrição e a apresentação das documentações deverão ser realizadas
através de formulário virtual, nas plataformas oficiais da Prefeitura Municipal de São
Pedro da Aldeia.

Art. 19° - Em caso de alguns segmentos por parte da sociedade civil não possuírem
candidatos à conselheiros deverá seguir os critérios definidos pela Lei Municipal nº
2527, de 26 de fevereiro de 2014, art.40, § 7°.

A não participação de membros representantes do poder público ou da
sociedade civil por falta de indicação das partes devidas não é impedimento
para composição do Conselho Municipal de Política Cultural. (Lei
2527/2014. Município de São Pedro da Aldeia)

Art. 20º - A eleição dos representantes da sociedade civil deverá considerar,
preferencialmente, a diversidade e transversalidade da cultura, com adoção de
critérios que contemplem os diversos territórios e segmentos artísticos/culturais, as
dimensões simbólica, cidadã e econômica da cultura, bem como a diversidade
étnica e racial.
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CAPÍTULO VIII – DAS CONSIDERAÇÕES  FINAIS

Art. 21º - As deliberações nos grupos de trabalho dos eixos temáticos e a plenária
se darão por maioria simples de votos.

Art. 22º - Os casos omissos e conflitantes deste Regimento Interno serão
solucionados pela coordenação da Comissão Organizadora da 3° Conferência
Municipal de Cultura de acordo com o art. 09° inciso III deste regimento.

Art. 23º - Este Regimento entra em vigor após devidamente apreciado em plenária
e aprovado pelos participantes com direito a voz e voto da 3° Conferência Municipal
de Cultura de São Pedro da Aldeia.

São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2021.

Juliane Erica Cristina de Oliveira Carvalho - Presidente da Comissão Organizadora.
Augusto César da Silveira Azevedo

Luiz Felipe de Souza Gonçalves
Maria Carolina Gouvêa de Oliveira

Comissão Organizadora Municipal da 3° Conferência Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ
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ANEXO I - REGRAS ELEITORAIS

Este anexo estabelece os critérios a serem observados durante o processo de
votação para eleição de conselheiros titulares e suplentes, representantes da
Sociedade Civil, do Conselho Municipal de Política Cultural de São Pedro da Aldeia.

CAPÍTULO I - DO CADASTRO DE CANDIDATOS

Art. 1° – O candidato para representante dos segmentos culturais deverá:

I - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da

votação;

II - Ter preenchido o Mapeamento Municipal de Cultura da Secretaria

Municipal Adjunta de Cultura de São Pedro da Aldeia através do

link: https://forms.gle/4XsGQj54x5J3oKQN7 disponível no site

oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia;

III - Preencher completamente o formulário eletrônico específico para

CANDIDATURA disponibilizado na plataforma Google Forms

através do link disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de

São Pedro da Aldeia, anexando cópias do RG, CPF e comprovante

de residência;

IV - Cada agente cultural candidatado deverá indicar no ato do

cadastramento o seu principal segmento de atuação, no qual

somente nele poderá ser candidato, mesmo que informe que atua

complementarmente em mais de um segmento cultural.
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Art. 2° – A Comissão Organizadora, divulgará na página oficial do Facebook da

Secretaria Municipal Adjunta de Cultura, além de outros meios cabíveis, a relação

de candidatos com cadastros validados até dia 08 de outubro de 2021 após o

encerramento do processo de inscrição do candidato.

Art. 3° – Os solicitantes que não tiverem seus cadastros validados terão um prazo

de até 1 (um) dia, após a divulgação da relação, para recorrer desta decisão,

através de recurso com justificativa por escrito, encaminhado por e-mail para

conferenciadeculturaspa@gmail.com, anexando os devidos documentos.

Art. 4° – A Comissão Organizadora julgará os recursos no dia útil posterior ao prazo

do recurso, fazendo divulgar na página oficial do Facebook da Secretaria Municipal

Adjunta de Cultura, além de outros meios cabíveis, a relação de candidatos com

cadastros validados após os recursos.

CAPÍTULO II - DAS ELEIÇÕES

Art. 5º - O eleitor deverá ser cadastrado no Mapeamento Municipal de Cultura da

cidade e mesmo que atue em mais de um segmento, terá o direito de um voto e em

somente um segmento de atuação.

Art.6º - As eleições para os representantes da Sociedade Civil no Conselho

Municipal de Política Cultural de São Pedro da Aldeia acontecerão no dia 21 ,com

início às 19h, com as falas dos candidatos. Os votos se iniciarão logo após as falas,

e se estenderão até às 20h.
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§1º – Cada candidato terá entre 1 (um) a 3 (três) minutos de fala, para apresentar

sua proposta e defender a sua candidatura.

§2º – É obrigatória a presença de todos os candidatos durante todo o período de

eleição.

Art. 7º – Cada eleitor para representante dos segmentos culturais poderá votar em

apenas 1 (um) candidato representante dos segmentos, exclusivamente do

segmento em que atua.

Parágrafo Único - Os eleitores das cadeiras Cultura LGBTI e Culturas Inclusivas

terão direito de votar em suas cadeiras representativas e nas cadeiras do segmento

cultural em que atua desde que apontada no cadastro disponível no link próprio

disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia.

Art. 8°- A eleição dos candidatos será feita em duas etapas, primeiramente, será

escolhido o conselheiro titular , e logo em seguida, será escolhido o conselheiro

suplente.

Art. 9° – A Comissão Organizadora acompanhará o processo eleitoral e, ao final

dos trabalhos de apuração dos votos, proclamará os eleitos, efetuando a divulgação

dos resultados no boletim informativo do Município, além de outras formas possíveis

de comunicação, até 15 (quinze) dias úteis após o encerramento da votação.

§1º – O transcurso das eleições com detalhes sobre número de eleitores, nomes

dos eleitos e circunstâncias em que as eleições ocorreram constarão da Ata da
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Eleição, inclusive quantitativo de votos obtidos por cada um dos candidatos,

abstenções, votos nulos e brancos (se houver).

Art. 10° – Em caso de empate, fica estabelecido como critérios de desempate:

§1º - O que tiver o maior tempo de moradia no município de São Pedro da Aldeia;

§2º - O que tiver maior tempo de atuação artística;

§3º - O que tiver maior idade;

Art. 11° – A Ata da eleição deverá ser assinada pelos membros da Comissão

Organizadora.

CAPÍTULO III - DA POSSE DOS ELEITOS

Art.12° – Os eleitos serão nomeados e tomarão posse como representantes da

Sociedade Civil no Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, juntamente

com os atuais representantes da Sociedade Civil e representantes do Poder

Público, após a publicação da portaria no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13° – As informações prestadas no ato do cadastramento eleitoral para

candidato serão de inteira responsabilidade do interessado, cabendo à Comissão

Organizadora, não validar o cadastro daquele que não preencher o formulário de

forma completa e correta.
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Parágrafo Único – Caso seja constatada falsidade nas informações, o candidato ou

eleitor poderá responder por crime contra a fé pública e ser excluído deste processo

eleitoral e do processo eleitoral subsequente.

Art. 14° – O desempenho das funções pelos conselheiros do Conselho Municipal de

Política Cultural é considerado de relevante interesse público, sendo vedada sua

remuneração.

Art. 15° – O cargo de conselheiro representante da sociedade civil do Conselho

Municipal de Política Cultural não poderá ser exercido por servidor público

comissionado ou com cargo de confiança da esfera municipal, segundo a Lei 2527

de 26 de fevereiro de 2014.

Art. 16º - Fica autorizado a campanha eleitoral aos candidatos a conselheiros do

CMPC, devendo ser de forma digital, seguindo as condutas de ética e respeito aos

direitos humanos.

Parágrafo Único - Caso seja constatado algum tipo de agressão entres os

candidatos poderá a Comissão Organizadora da 3ª Conferência Municipal de

Cultura, em primeiro ato, advertir o candidato e, em segundo ato, indeferir a

candidatura.

Art. 17° – As situações que não forem reguladas por este Regimento Interno, bem

como, pelas demais normas aplicáveis às matérias aqui tratadas, deverão ser objeto

de deliberação da Comissão Organizadora.
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São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2021.

Juliane Erica Cristina de Oliveira Carvalho - Presidente da Comissão Organizadora
Augusto César da Silveira Azevedo

Luiz Felipe de Souza Gonçalves
Maria Carolina Gouvêa de Oliveira

Comissão Organizadora Municipal da 3° Conferência Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ
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