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PLANO MUNICIPAL DE CULTURA 
 
 

Construído a partir dos documentos retirados da II Conferência Intermunicipal de Cultura e da 1ª 
Temporada Intermunicipal de Fóruns da Região de Criciúma, O Plano Municipal de Cultura de Criciúma é o 
resultado de um encontro entre sociedade civil e poder público.  

 
O Plano Municipal de Cultura de Criciúma tem por objetivo instituir as políticas de cultura necessárias 

ao município de Criciúma. Políticas estas, centradas em ações que busquem a valorização da cultura local e 
regional. Daí faz-se necessário à elaboração e institucionalização de programas e projetos estratégicos em 
diversas áreas de atuação da sociedade, concretizando assim, a relação entre cultura e desenvolvimento. 
Entendendo-se cultura em todas as suas dimensões. 

 Cultura, portanto, como a dimensão simbólica da existência social de cada povo, argamassa 
indispensável a qualquer projeto de nação sustentável.  

 Cultura como eixo construtor das identidades, como espaço privilegiado de realização da 
cidadania e de inclusão social e 

 Cultura como fator econômico gerador de riquezas. 
 

O Município de Criciúma, por meio da Fundação Cultural de Criciúma, em conjunto com a sociedade 
civil e o Conselho Municipal de Cultura define sua atuação a partir de estratégias norteadoras das Políticas 
Culturais nas áreas subseqüentes: 

 
1. Patrimônio material e Imaterial 

2. Livro, Leitura e Literatura 

3. Artes Visuais. 

4. Música 

5. Cultura Popular 

6. Teatro 

7. Dança 

8. Cultura Digital 

 



  

DIAGNÓSTIGO GERAL DO MUNICÍPIO 
 
HISTÓRIA: 
 

O nome Cresciuma originou-se de um vocábulo indígena, que designava uma graminácea, 
semelhante à taquarinha, abundante no centro da cidade à época. Existiam no local, índios Carijós e 
Xoklengs, que foram desaparecendo com a chegada dos primeiros imigrantes europeus, em 1880. Foi nesse 
período que ocorreu a fundação e ocupação efetiva de Criciúma. 

A colonização iniciou-se com a chegada de 31 famílias de italianos, seguidas de poloneses e, em 
1912 de alemães. Por fim, a cidade foi composta, basicamente, pelas etnias afro-descendentes, portuguesa, 
polonesa, alemã, árabe, italiana e espanhola. 

Sua economia baseou-se, primeiramente, na agricultura. Com o início do desenvolvimento do 
comércio no final do Século XIX, dedicação à agricultura, ao pequeno comércio e a passagem de tropeiros, 
Criciúma tornou-se distrito de Araranguá em 1892. 

Em 1913, iniciou-se a exploração do carvão, o que atraiu um grande contingente de trabalhadores 
do litoral e da região próxima da serra, principalmente das cidades de Tubarão, Araranguá, Laguna e Lages. 
Com o desenvolvimento da mineração, começou a implantação da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, 
alavancando a economia e culminando na criação do município em 1925. 

Nas Décadas de 1940 e 1950, a população quase triplicou, em razão da grande demanda por carvão 
mineral durante a Segunda Guerra Mundial, ocasionando problemas sociais, em função da ausência de 
infra-estrutura e da poluição advinda do carvão, o que contribuiu para a falta de água potável, de 
saneamento básico e proliferação de inúmeras doenças. Foi durante a década de 1940 que a cidade recebeu 
o título de Capital Brasileira do Carvão. 

Com o advento da década de 1940, o município entrou em um processo de modernização, passando 
por processos de higienização e diversificação econômica (décadas de 1960 e 1970) consolidando-se as 
indústrias: cerâmica, vestuário, alimentícias, calçadistas, construção civil, plásticos e metal-mecânicas. 
Atualmente, possui como principais atividades o vestuário, o plástico, a cerâmica e a metal-mecânica. 

A Lei nº 48 de 02/09/1892 criou o distrito de Cresciuma, subordinado ao município de Araranguá. 
Em 04/11/1925, pela Lei nº 1516, elevou-se a categoria de município de Cresciuma. Em 30/12/1948, por 
meio da Lei nº 247, passou a denominar-se Criciúma. 
Atualmente, Criciúma é o maior município do Sul Catarinense e um dos cinco maiores de Santa Catarina. Sua 
população, segundo a estimativa do IBGE, publicada em 2010 é de 192.236 habitantes. Fonte: IBGE 
 
DESAFIOS PARA AS POLÍTICAS CULTURAIS 

O município conta com um órgão específico para a cultura, a Fundação Cultural de Criciúma, criada 
em 1993, que ao longo dos anos vem estruturando o setor. A efetiva organização inicia em 2005, com  
participação nas conferências intermunicipal, estadual e nacional, quando se vê a necessidade da 
adequação do município à nova linha do “pensar e fazer” cultura. E, sob orientação do Ministério da Cultura 
e do Governo do Estado de Santa Catarina/Fundação Catarinense de Cultura, inicia-se o trabalho para 
reativação do Conselho Municipal de Cultura (2007) que entra em funcionamento real em 2009 e criação do 
Fundo Municipal de Cultura, lei que entra em vigor em 2010. Nos anos de 2009 e 2010, Criciúma participa 
efetivamente de todos os eventos realizados pelo Governo do Estado e Governo Federal para ajuste ao 
Sistema Nacional de Cultura e entra em 2011 com a finalização do Sistema Municipal de Cultura - SMC 
(Conselho Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura. 

Entretanto, para que a composição do SMC esteja completa há que se manter de forma constante a 
coleta de dados para a alimentação do Sistema Municipal de de Indicadores e Informações Culturais – 
SMIIC, inserido no Sistema Nacional. A partir do Sistem será possível delinear o setor cultural em Criciúma. 
O diagnóstico aqui presente é uma avaliação bastante superficial, o que dificulta a tomada de decisões para 
o desenvolvimento de cada setor. 

Os Fóruns Setoriais realizados entre abril e junho de 2010, apesar de uma frequência relativamente 
baixa, em relação ao número populacional do município (o que demonstra a falta de organização dos 
trabalhadores da cultura), foram espaços onde se pode realizar algum levantamento, conforme segue:  
 



PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL 
Protegidos pela Lei 3700, de 14/10/1998, Criciúma tem atualmente 14 bens tombados: Mina 

Modelo Caetano Sônego; Casa Associação Bellunesi Nel Mondo; Capela de São Brás; Capela de São Roque; 
Capela São Sebastião; Casa Vô Justi; Casa Londres; Museu Histórico e Geográfico Augusto Casagrande; 
Centro Cultural Jorge Zanatta/ antigo prédio do DNPM; Gruta N.S. da Lourdes; Igreja N.S. Salete (desenho 
arquitetônico); Ponte de Ferro São Roque; Cruz Igreja São Paulo Apóstolo. A partir da legislação, foi 
realizado inventário que definiu outros bens sobre os quais foi iniciado o processo de tombamento, inclusive 
paisagístico. Foram, também, realizadas restaurações e intervenções em imovéis já tombados. No âmbito da 
educação patrimonial o municipio vem desenvolvendo projetos de divulgação dos seus patrimônios por 
meio de folders e oficinas.  

O acervo do Arquivo Histórico Municipal Pedro Milanez é composto, na sua grande quantidade, por 
documentos, fotos e áudio visuais,  referentes ao registro da comemoração do Centenário. Outras fontes de 
pesquisa como jornais locais, certidões de óbito, certidões de casamento, certidões de nascimento e livros 
caixa de empresas do sécúlo passado compõem o acervo do arquivo.  

A Rota da Imigração é considerada patrimônio cultural por representar a identidade da colonização 
italiana no município, por meio dos saberes fazer da comunidade de Morro Albino, bem como sua relação 
inter-étnica. 

Em relação ao patrimônio imaterial, Criciúma possui festas religiosas como São José e Sta 
Bárbara/Dia do Mineiro; o Carnaval, a Festa das Etnias e o Festival Internacional de Corais (Lei 2954/94) 
protegidos por leis específicas, o que garante sua perpetuação.  

O carnaval, como festa popular brasileira, em Criciúma, não acontece de forma frequente. 
Atualmente a cidade possui duas escolas de samba e quatro blocos carnavalescos, associados à Liga das 
Entidades Carnavalescas de Criciúma. 
 
LIVRO, LEITURA E LITERATURA 

A partir do Fórum do Livro, Leitura e Literatura formou-se a Comissão de Elaboração do Plano 
Municipal do Livro e da Leitura que já realizou alguns levantamentos referentes ao setor.  

O município possui uma biblioteca pública, a “Biblioteca Pública Municipal Donatila Borba”, criada 
na década de 1950, que participa dos Sistemas Estadual e Nacional de Bibliotecas, e pçossui um acervo de 
aproximadamente 8.000 volumes entre livros, periódicos e obras de referência e se encontra em fase de 
informatização. A Biblioteca realiza dois projetos conticuados de incentivo à leitura e acesso ao livro.  

O município conta com 63 bibliotecas estudantis, no interior de escolas e universidades, distribuídas 
da seguinte forma: 05 de estabelecimentos particulares, 02 de faculdades e 01 universitária, 16 de 
instituições estaduais e 42 de escolas municipais. Tanto as bilbiotecas de escolas particulares como as 
demais permitem o acesso da comunidade para pesquisa. 

A Academia Criciumense de Letras foi fundada em 1995 e tem 25 membros. Desde 1999 realiza o 
Concurso Literário envolvendo toda a região sul catarinense e, a cada ano, edita a Revista da Academia em 
forma de livro com a produção de seus participantes.  

Na área da produção e/ou comercialização são 03 livrarias com estoque diversificado; 03 religiosas; 
04 especializadas e 04 sebos. 
 
ARTES VISUAIS 

A Galeria de Arte Contemporânea da Fundação Cultural de Criciúma é o espaço de exposições mais 
importante da Cidade de Criciúma, sendo reconhecido também dentro do circuito nacional. Desde os anos 
90, vem incentivando a pesquisa contemporânea em artes visuais, apresentando trajétorias artisticas, alem 
de desenvolver mediações, oficinas e palestras.  

A Fundação Cultura de Criciúma ainda mantém a Galeria de Arte Octávia Búrigo Gaidzinski e o 
Espaço de Exposições da Casa da Cultural Neusa Nunes Vieira; além dos espaços alternativos de esposições: 
Corredor Cultural do SESI, Espaço Cultural ACIC, Espaço Cultural Pórtico e Espaço Cultural Delupo Apart 
Hotel. 

A cidade de Criciúma conta com aproximadamente 75 artistas, profissionais e amadores, atuantes 
na área de Artes Visuais - segundo o levantamento realizado pela Galeria de Arte da Fundação Cultural de 
Criciúma em 2010.  



Apartir do Fórum de Artes Visuais,  realizado em 2010, foi fundada a ASCAV – Associação Sul 
Catarinense de Artes Visuais, que realiza encontros mensais e participa de diversas atividades culturais da 
cidade; organizando ainda, neste mesmo ano, em parceria com a Fundação Cultural de Criciúma,  a I 
Coletiva de Arte Criciumense.  

Outro fator que contribui para o fortalecimento dessa classe na região é o curso de graduação em 
Artes Visuais da UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense, que qualifica profissionais já há 40 anos. 
 
CULTURA POPULAR 

Quanto à cultura popular, o que se pode levantar no momento é a forte tendência do Município às 
questões étnicas em função do tempo de organização da Festa das Etnias, antiga Quermesse de Tradição e 
Cultura (1980-2010). A partir da qual se formaram grupos étnicos e grupos de danças folclóricas: italianos, 
alemães, portugueses, poloneses, afro-descendentes, árabes e espanhóis. 

Outro segmento organizado são os grupos de canto coral em virtude da realização há 17 anos do 
Festival Internacional de Corais, tornando Criciúma referêncial em nível nacional. 

A Liga das Entidades Carnavalescas de Criciúma – LECC  é a instituição que interfere de modo 
objetivo na manutenção do carnaval de rua no Município. Evento que tem tido altos e baixos consideráveis. 

A arte circense tem alguns remanescentes e é mantida e repassada, por meio de oficinas, com 
parceria de um dos pontos de cultura da cidade.  

O município não possui atividade artesanais que caracterizem a região. Em sua maioria são 
habilidades manuais produzidas e comercializdas para geração de renda, em espaços alternativos como a 
Praça Nereu Ramos e a Praça do Congresso, no centro da cidade. 
 
MÚSICA  

Além da forte tendência para o canto coral, com mais de 80 grupos na região e muitos encontros 
coralísticos, o setor da música conta com bandas e grupos musicais de diferentes estilos, os quais deverão 
ser cadastrados para uma real avaliação.  

Há escolas de música e  algumas produtoras de áudio, com espaço e equipamento para gravação de 
áudios e CDs. 

A Fundação Cultural de Criciúma mantém, desde 1993, o projeto Meio Dia Cultural, como espaço 
alternativo para apresentações de músicos que desejem divulgar seu trabalho. Em 2010, foi dado inicio à 
formação da Orquestra Sinfônica de Criciúma - OSC, com a reunião de profissionais de diferentes grupos 
musicais. 
 
TEATRO  

O teatro é um setor de difícil avaliação pelo pequeno número de grupos e atores. São quatro os 
grupos representantes da área (incluindo performance), circulando com espetáculos pela região, pelo 
Estado e pelo Brasil. Como meio de fortalecimento e formação de público, a Fundação Cultural de Criciúma, 
realiza, a cada ano a Mostra Regional de Teatro, reunindo grupos do sul catarinense. 

Entre os espaços de espetáculos, são significativos o Teatro Municipal Elias Angeloni, com 730 
lugares, o Teatro do SESC, com 100 lugares e o Teatro do Rogacionista, com 230 lugares. Todos os espaços 
têm deficiência de equipamentos de iluminação e sonorização. Como alternativa existem os espaços ao ar 
livre, como a Praça Nereu Ramos, Praça do Congresso, entre outros. 

O município possui cursos livres e oficinas de teatro. 
 
DANÇA 

A partir de um estudo generalizado, constata-se que a dança em Criciúma parte para uma nova fase, 
consolidando-se os eventos: UNESC em Dança, com cerca de 81 grupos participantes de diferente 
localidades do Estado de SC; Duplo Balanço – Festival Nacional de Street Dance, com cerca de 31 grupos 
participantes; Festival Internacional de Danças Folclóricas, com cerca de 18 grupos.  

Como instituições da sociedade civil organizada (associações), conta-se com grupos de danças 
folclóricas, associação de street dance, escolas de dança e a associação sul catarinense, criada a partir do 
Fórum de Dança/2010, que envolve diversos estilos e abrange outros municípios. Entretanto, neste setor há 
também que se fazer pesquisa para detalhamento dos números. 

O município possui uma escola de dança com certificação do MEC, cursos livres e oficinas. 



 
CULTURA DIGITAL 

Como atividade específica, a cultura digital ainda está ‘engatinhando’, apesar da utilização da 
Internet por milhares de pessoas.  

Criciúma não possui rede de Internet gratuita à população. São inúmeras as ‘lans houses’ 
espalhadas pela cidade e com grande fluxo de usuários. Algumas ONGs matém cursos gratuitos de 
informática, como nos bairros São Luis, Cristo Redentor e Centro. 

 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À CULTURA 
 

 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, Seção II, Da Cultura, Art. 130 ao 137 
 Lei nº 910/1972 – revoga a Lei nº 308/1960 e cria o Museu Municipal Histórico e Geográfico Augusto 

Casagrande 
 Lei nº 2829/1993 - Cria a Fundação Cultural de Criciúma (alterada pela Lei 3000/1994, 5018/2007 e 

LEI Nº 5.936, de 7 de novembro de 2011) 
 Lei N° 2.954/1994 - Institui as Datas dos Eventos Comemorativos no Município de Criciúma 
 Lei nº 3192/1995 – Transfere à Fundação Cultural de Criciúma, o Museu Municipal Histórico e 

Geográfico Augusto Casagrande 
 Lei nº 3432/1997 - Meia - Entrada para Estudantes  
 Lei nº 3670/1998 – Cria o Arquivo Histórico Municipal de Criciúma 
 Lei nº 3700/1998 - Patrimônio Histórico, Artístico e Natural  
 Lei Nº 4.028/2000 - Institui Calendário da Cultura Popular de Criciúma  
 Lei nº 4290/2002 – Memorial Casa do Agente Ferroviário Mário Ghisi 
 Lei nº 4.540/2003 - Cria o Memorial Nonna Maria Giovanna Dário Milanese 
 Lei nº 5017/2007 - Conselho Municipal de Cultura de Criciúma- COMCCRI  
 Lei nº 5024/2007 – institui o Festival Estudantil de Música Popular – FEMP 
 Lei Complementar nº 069/2009 - Cria a Coordenadoria da Promoção Igualdade Racial do Município 

de Criciúma – COPIRC, e o Programa Municipal de Educação para Diversidade Étnica Racial  
 Lei nº 5689/2010 – Cria o Sistema Municipal de Cultura de Criciúma  
 Lei nº 5.690/2010 – Cria o Fundo Municipal de Cultura 
 Lei nº 5702/2010 - Cria Conselho Municipal de Combate à Pirataria – CMCP 
 Lei nº 5.794/2011 – inclui no Calendário Oficial do Município o Dia da Integração; 
 DECRETO SG/Nº 598/11, de 9 de setembro de 2011. Regulamenta a Lei nº 5.689, de 1º de outubro 

de 2010 que cria o Sistema Municipal de Cultura 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?tipo=l&enviado=s&numero=LEI%20n%BA%20910
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?tipo=l&enviado=s&numero=Lei%20n%BA%202.829/93
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?&enviado=s&criterio=Munic%EDpio
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?&enviado=s&criterio=Crici%FAma
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?tipo=l&enviado=s&numero=LEI%20N%BA%203.192
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?&enviado=s&criterio=Crici%FAma,
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?tipo=l&enviado=s&numero=Lei%20n%BA%203.432/97
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?tipo=l&enviado=s&numero=Lei%20n%BA%203.700/98
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?tipo=l&enviado=s&numero=LEI%20N%BA%204.028
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?&enviado=s&criterio=Crici%FAma
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?&enviado=s&criterio=Crici%FAma-
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?&enviado=s&criterio=Crici%FAma
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?tipo=l&enviado=s&numero=LEI%20N%BA%205.690
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?tipo=l&enviado=s&numero=LEI%20N%BA%205.794
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?&enviado=s&criterio=Munic%EDpio


CAPÍTULO I – DO ESTADO 
FORTALECER A FUNÇÃO DO ESTADO NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS;  

INTENSIFICAR O PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES VOLTADAS AO CAMPO CULTURAL 
CONSOLIDAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CULTURA 

 
Compete ao Estado:  
FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS, identificando as áreas estratégicas de nosso desenvolvimento sustentável 
e inserção geopolítica, respeitando os diferentes agentes culturais e sociais. 
QUALIFICAR A GESTÃO CULTURAL, otimizando a alocação dos recursos públicos e buscando a 
complementaridade com o investimento privado, garantindo a eficácia e a eficiência, bem como o 
atendimento dos direitos e a cobrança dos deveres, aumentando a racionalização dos processos e dos 
sistemas de governabilidade, permitindo maior profissionalização e melhorando o atendimento das 
demandas sociais. 
FOMENTAR A CULTURA de forma ampla, estimulando a criação, produção, circulação, promoção, difusão, 
acesso, consumo, documentação e memória, também por meio de subsídios à economia da cultura, 
mecanismos de financiamento por fundos públicos, patrocínios e disponibilização de meios e recursos.  
PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL, reconhecendo a complexidade e abrangência das 
atividades e valores culturais em todos os territórios, ambientes e contextos populacionais, buscando 
dissolver a hierarquização entre alta e baixa cultura, cultura erudita, popular ou de massa, primitiva e 
civilizada, e demais discriminações ou preconceitos.  
AMPLIAR E PERMITIR O ACESSO compreendendo a cultura a partir da ótica dos direitos e liberdades do 
cidadão, sendo o Estado um instrumento para efetivação desses direitos e garantia de igualdade de 
condições, promovendo a universalização do acesso aos meios de produção e fruição cultural, fazendo 
equilibrar a oferta e a demanda cultural, apoiando a implantação dos equipamentos culturais e financiando 
a programação regular destes.  
PRESERVAR O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, resguardando bens, documentos, acervos, artefatos, 
vestígios e sítios, assim como as atividades, técnicas, saberes, linguagens e tradições que não encontram 
amparo na sociedade e no mercado, permitindo a todos o cultivo da memória comum, da história e dos 
testemunhos do passado.  
AMPLIAR A COMUNICAÇÃO E POSSIBILITAR A TROCA ENTRE OS DIVERSOS AGENTES CULTURAIS, criando 
espaços, dispositivos e condições para iniciativas compartilhadas, o intercâmbio e a cooperação, 
aprofundando o processo de integração municipal, absorvendo os recursos tecnológicos, garantindo as 
conexões locais com os fluxos culturais contemporâneos e centros culturais nacionais e internacionais. 
DIFUNDIR OS BENS, CONTEÚDOS E VALORES oriundos das criações artísticas e das expressões culturais 
locais, assim como promover o intercâmbio e a interação desses com seus equivalentes estrangeiros, 
observando os marcos da diversidade cultural para a exportação de bens, conteúdos, produtos e serviços 
culturais.  
ESTRUTURAR E REGULAR A ECONOMIA DA CULTURA construindo modelos sustentáveis, estimulando a 
economia solidária e formalizando as cadeias produtivas, ampliando o mercado de trabalho, o emprego e a 
geração de renda, promovendo o equilíbrio regional, a isonomia de competição entre os agentes, 
principalmente em campos onde a cultura interage com o mercado, a produção e a distribuição de bens e 
conteúdos culturais internacionalizados.  
São fundamentais para o exercício da função do Estado:  

• o compartilhamento de responsabilidades e a cooperação com o Estado de Santa Catarina e 
Governo Federal;  

• a criação de instâncias de participação da sociedade civil;  
• a cooperação com os agentes privados e as instituições culturais;  
• a relação com instituições universitárias e de pesquisa;  
• a disponibilização de informações e dados qualificados;  
• a territorialização das políticas culturais;  
• a atualização dos mecanismos de fomento, incentivo e financiamento à atividade cultural;  
• a construção de estratégias culturais de nacionalização e internacionalização em mercados globais. 

 
 



ESTRATÉGIAS E AÇÕES  
1.1  Fortalecer a gestão das políticas públicas para a cultura, por meio da ampliação das capacidades de 
planejamento e execução de metas, a articulação das esferas do poder público, o estabelecimento de redes 
institucionais com outras esferas de governo (estadual e federal) e a articulação com instituições e 
empresas do setor privado e organizações da sociedade civil.  
1.1.1  Consolidar a implantação do Sistema Municipal de Cultura - SMC como instrumento de articulação, 
gestão, informação, formação, fomento e promoção de políticas públicas de cultura com participação e 
controle da sociedade civil em conformidade como governo estadual e federal. A implementação do 
Sistema Municipal de Cultura - SMC deve promover, nessas esferas, a constituição ou fortalecimento de 
órgãos gestores da cultura, conselhos de política cultural, conferências de cultura, fóruns, sistemas setoriais 
de cultura, comissões intergestoras, sistemas de financiamento à cultura, planos para a cultura, sistemas de 
informação e indicadores culturais e programas de formação na área da cultura. As diretrizes da gestão 
cultural serão definidas por meio da Conferência Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura 
de Criciúma, composto por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de membros da sociedade civil, eleitos 
democraticamente. A Fundação Cultural de Criciúma, como órgão gestor, deverá apresentar 
periodicamente relatórios de gestão para avaliação nas instâncias de controle social do Sistema Municipal 
de Cultura - SMC.  
1.1.2  Apoiar iniciativas em torno da constituição de agendas, frentes e comissões parlamentares dedicadas 
a temas culturais, tais como a elevação de dotação orçamentária, o aprimoramento dos marcos legais, o 
fortalecimento institucional e o controle social.  
1.1.3  Descentralizar o atendimento da Fundação Cultural de Criciúma no município, sistematizar as ações 
de suas unidades vinculadas e fortalecer seus quadros institucionais e carreiras, otimizando o emprego de 
recursos e garantindo o exercício de suas competências.  
1.1.4  Consolidar a implantação do Sistema Municipal de Cultura - SMC, como instrumento de articulação 
para a gestão e profissionalização de agentes executores de políticas públicas de cultura, juntamente com o 
Estado, a União e sociedade civil.  
1.1.5  Estimular a constituição ou fortalecimento de conselhos consultivos, conferências, fóruns e espaços 
de interlocução setorial, democráticos e transparentes, apoiando a ação dos fundos de fomento, 
acompanhando a implementação do Plano e, quando possível, criando gestão participativa dos orçamentos 
para a cultura.  
1.1.6  Estabelecer sistemas de integração de equipamentos culturais e fomentar suas atividades e planos 
anuais, desenvolvendo metas qualitativas de aprimoramento e atualização de seus modelos institucionais, 
de financiamento, de gestão e de atendimento ao público e elaborando programas para cada um dos seus 
focos setoriais de política pública.  
1.1.7  Aprimorar e ampliar os mecanismos de comunicação e de colaboração entre os órgãos e instituições 
públicas e organizações sociais e institutos privados, de modo a sistematizar informações, referências e 
experiências acumuladas em diferentes setores do governo, iniciativa privada e associações civis.  
1.1.8  Fortalecer as políticas culturais setoriais visando à universalização do acesso e garantia ao exercício do 
direito à cultura.  
1.2  Consolidar a implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC como 
instrumento de acompanhamento, avaliação e aprimoramento da gestão e das políticas públicas de cultura, 
em consonância com o Estado e a União.   
1.2.1 Acompanhar e avaliar este Plano Municipal de acordo com os indicadores estabelecidos pelo Sistema 
Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC; 
1.2.2  Disseminar subsídios para formulação, implementação, gestão e avaliação das políticas culturais.  
1.3  Promover o investimento para a pesquisa de inovação e a produção cultural independente. 
1.4  Ampliar e desconcentrar os investimentos em produção, difusão e fruição cultural, visando ao equilíbrio 
entre as diversas fontes e à redução das desigualdades sociais. 
1.4.1  Estabelecer critérios transparentes para o financiamento público de atividades que fortaleçam a 
diversidade, o bem-estar social e a integração de esforços pelo desenvolvimento sustentável e socialmente 
justo.  
1.4.2  Aprimorar os instrumentos legais de forma a dar transparência e garantir o controle social dos 
processos de seleção e de prestação de contas de projetos incentivados com recursos públicos. 



1.4.3  Ampliar e regulamentar as contrapartidas socioculturais, de desconcentração, de acesso, de apoio à 
produção independente e de pesquisa para o incentivo a projetos com recursos públicos; 
1.4.4  Ampliar e aprimorar a divulgação dos programas, ações e editais públicos de apoio à cultura. 
1.4.5  Ampliar o uso de editais e comissões de seleção pública com a participação de representantes da 
sociedade na escolha de projetos para destinação de recursos públicos provenientes do orçamento e da 
renúncia fiscal, garantindo regras transparentes e ampla divulgação.  
1.4.6  Incentivar o uso de editais pelas entidades financiadoras privadas, bem como por organizações não 
governamentais e outras instituições que ofereçam recursos para cultura.  
1.4.7  Ampliar o fomento à produção independente de conteúdos para rádio, televisão, internet e outras 
mídias, com vistas na democratização dos meios de comunicação e na valorização da diversidade cultural.  
1.5  Fortalecer o Fundo Municipal de Cultura como mecanismo central de fomento.  
1.5.1  Aderir aos programas de financiamento conjunto entre as três esferas da federação, por meio da 
manutenção do Fundo Municipal de Cultura;  
1.5.2  Estabelecer programas específicos para setores culturais, principalmente para artes visuais, música, 
artes cênicas, literatura, audiovisual, patrimônio, museus, diversidade cultural e cultura digital, garantindo 
percentuais equilibrados de alocação de recursos em cada uma das políticas setoriais.  
1.5.3  Ampliar as fontes de recursos do Fundo Municipal de Cultura, buscando fontes em doações e outros 
montantes para além dos oriundos do caixa do Município.  
1.6  Criar o mecanismo de incentivo fiscal, de forma a aproveitar seus recursos no sentido de 
sustentabilidade e alinhamento às políticas públicas.  
1.6.1  Estimular a construção de diretrizes para o incentivo fiscal, de modo a permitir uma melhor 
distribuição dos recursos oriundos da renúncia, gerando maior distribuição entre as diferentes atividades 
culturais.  
1.7  Sistematizar instrumentos jurídicos e normativos com o objetivo de fortalecer as leis e regimentos que 
ordenam o setor cultural. 
1.7.1  Fortalecer as comissões de cultura no Poder Legislativo Municipal, estimulando a participação de 
mandatos e bancadas parlamentares no constante aprimoramento e na revisão ocasional das leis, 
garantindo os interesses públicos e os direitos dos cidadãos. 
1.7.2  Estabelecer instrumentos normativos relacionados ao patrimônio cultural para o desenvolvimento de 
políticas territoriais urbanas e rurais, de arqueologia pré-histórica e de história da arte.  
1.7.3  Garantir a participação efetiva dos órgãos executivos e comissão legislativa de cultura nos processos 
de elaboração, revisão e execução da Lei Orgânica e do Plano Diretor do Município de Criciúma.  
1.7.4 Estimular a participação dos trabalhadores da cultura de Criciúma nas definições das políticas públicas 
municipal, estadual e nacional de cultura, no debate sobre a atualização das leis de comunicação social, 
abrangendo os meios impressos, eletrônicos e de internet, bem como os serviços de infraestrutura de 
telecomunicações e redes digitais.  
1.7.5  Fortalecer e aprimorar os mecanismos regulatórios e legislativos de proteção e gestão do patrimônio 
cultural, histórico e artístico e dos museus e locais de memória.  
1.8.  Revisar a legislação tributária aplicada às empresas da cultura.  
1.8.1  Instituir instrumentos tributários diferenciados para beneficiar a produção, difusão, circulação e 
comercialização de bens, produtos e serviços culturais.  
1.8.2  Contribuir para o combate ao tráfico ilícito de bens culturais.  
1.8.3  Estabelecer o direito de preferência do Município sobre as instituições estrangeiras em ocasiões de 
comercialização de quaisquer patrimônios históricos de interesse público. 
1.9. Acompanhar a legislação autoral com representantes dos diversos agentes envolvidos com o tema, 
incentivando a participação da produção artística e cultural independente.  
1.9.1  Acompanhar os debates sobre revisão e atualização das regras internacionais de propriedade 
intelectual, com vistas em compensar as condições de desigualdade dos países em desenvolvimento em 
relação aos países desenvolvidos.  
1.10  Promover uma maior articulação das políticas públicas de cultura com as de outras áreas, como 
educação, meio ambiente, desenvolvimento social, planejamento urbano e econômico, turismo, indústria e 
comércio.  



1.10.1  Construir um sistema de gestão compartilhada e em rede para as políticas de cultura intersetoriais 
de modo a ampliar a participação social no monitoramento, avaliação e revisão de programas, projetos e 
ações.  
1.10.2  Articular a Fundação Cultural de Criciúma com órgãos federais e estaduais e representantes da 
sociedade civil e do empresariado na elaboração e implementação da política intersetorial de cultura e 
turismo, estabelecendo modelos de financiamento e gestão compartilhada e em rede.  
1.10.3  Construir instrumentos integrados de preservação, salvaguarda e gestão do patrimônio em todas as 
suas vertentes e dimensões, incluindo desenvolvimento urbano, turismo, meio ambiente, desenvolvimento 
econômico e planejamento estratégico, entre outras. 
1.10.4  Estabelecer uma agenda compartilhada de programas, projetos e ações entre os órgãos de cultura e 
educação municipais, com o objetivo de desenvolver diagnósticos e planos conjuntos de trabalho. 
1.10.5  Atuar em conjunto com o órgão de educação no desenvolvimento de atividades que insiram as artes 
no ensino regular como instrumento e tema de aprendizado, com a finalidade de estimular o olhar crítico e 
a expressão artístico-cultural do estudante. 
1.10.6  Realizar programas em parceria com o órgão de educação para que as escolas atuem também como 
centros de produção e difusão cultural da comunidade.  
1.10.7  Incentivar pesquisas e elaboração de materiais didáticos e de difusão referentes a conteúdos 
multiculturais, étnicos e de educação patrimonial.  
1.10.8  Estabelecer uma política voltada ao desenvolvimento de ações culturais para a infância e 
adolescência, com financiamento e modelo de gestão compartilhado e intersetorial.  
1.10.9  Promover políticas, programas e ações voltados às mulheres, relações de gênero e LGBT, com 
fomento e gestão transversais e compartilhados. 
1.11  Dinamizar as políticas de intercâmbio e difusão da cultura criciumense no Estado de Santa Catarina, no 
país e no exterior, em parceria com embaixadas e representações diplomáticas, a fim de afirmar a presença 
da arte e da cultura criciumense e seus valores distintivos no cenário global, potencializando os 
intercâmbios econômicos e técnicos. 
1.11.1  Fomentar projetos e ações de promoção da arte e da diversidade cultural criciumense no território 
nacional e em todo o mundo, por meio da valorização de suas diferentes contribuições, seus potenciais de 
inovação e de experimentação diante da cultura global.  
1.11.2  Fortalecer a participação criciumense nas redes, fóruns, reuniões de especialistas e nos organismos 
estaduais e nacionais, ligados à cultura, dando amplitude e divulgação às suas discussões, afirmando 
princípios, conceitos, objetivos e diretrizes estratégicas de nossa política cultural.  
1.11.3  Articular políticas de cultura e intercâmbio para aprofundar temas e experiências culturais com os 
países que participaram dos fluxos migratórios que contribuíram para a formação da população 
criciumense.  
1.11.4  Estimular a tradução e a publicação de obras literárias criciumenses em diversas mídias. 
 
 

CAPÍTULO II – DA DIVERSIDADE 
RECONHECER E VALORIZAR A DIVERSIDADE 

PROTEGER E PROMOVER AS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS 
 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES  

 
2.1 Realizar programas de reconhecimento, preservação, fomento e difusão do patrimônio e da 
expressão cultural dos e para os grupos que compõem a sociedade criciumense, especialmente aqueles 
sujeitos à discriminação e marginalização: os afro-brasileiros, outros povos e comunidades tradicionais, e 
moradores de zonas rurais e áreas urbanas periféricas ou degradadas; aqueles que se encontram 
ameaçados devido a processos migratórios, modificações do ecossistema, transformações na dinâmica 
social, territorial, econômica, comunicacional e tecnológica; e aqueles discriminados por questões étnicas, 
etárias, religiosas, de gênero, orientação sexual, deficiência física ou intelectual e pessoas em sofrimento 
mental.  
2.1.1  Estabelecer abordagens intersetoriais e transdisciplinares para a execução de políticas dedicadas às 
culturas populares, incluindo seus detentores na formulação de programas, projetos e ações.  



2.1.2  Criar políticas de transmissão dos saberes e fazeres das culturas populares e tradicionais, por meio de 
mecanismos como o reconhecimento formal dos mestres populares, leis específicas, bolsas de auxílio, 
integração com o sistema de ensino formal, criação de oficinas itinerantes, estudos e sistematização de 
pedagogias e dinamização e circulação dos seus saberes no contexto em que atuam.  
2.1.3  Realizar campanhas de valorização das culturas locais, por meio de conteúdos para rádio, internet, 
televisão, revistas, exposições museológicas, materiais didáticos e livros, entre outros. 
2.1.4  Desenvolver e ampliar programas dedicados à capacitação de profissionais para o ensino de história, 
arte e cultura africana, afro-brasileira, indígena e de outras comunidades não hegemônicas, bem como das 
diversas expressões culturais e linguagens artísticas locais. 
2.1.5  Apoiar o mapeamento, documentação e preservação de sítios de valor simbólico e histórico.  
2.1.6  Mapear, preservar, restaurar e difundir os acervos históricos das culturas locais, valorizando tanto 

sua tradição oral quanto sua expressão escrita nos seus idiomas e dialetos e na língua portuguesa.  
2.1.7 Promover o intercâmbio de experiências e ações coletivas entre diferentes segmentos da 
população, grupos de identidade e expressões culturais. 
2.1.8  Fomentar a difusão no país e no exterior da gastronomia das diferentes etnias, valorizando o modo de 
fazer tradicional, os hábitos de alimentação saudável e a produção sustentável de alimentos.  
2.1.9  Fomentar projetos que visem a preservar e a difundir as brincadeiras e brinquedos populares, cantigas 
de roda, contações de histórias, adivinhações e expressões culturais similares.  
2.1.10  Promover a elaboração de inventários sobre a diversidade das práticas religiosas, incluindo seus ritos 
e festas. 
2.1.11  Integrar as políticas públicas de cultura destinadas ao segmento LGBT, sobretudo no que diz respeito 
à valorização da temática do combate à homofobia, promoção da cidadania e afirmação de direitos. 
2.1.12  Incentivar projetos de moda e vestuário que promovam conceitos estéticos baseados na diversidade 
e na aceitação social dos diferentes tipos físicos e de suas formas de expressão.  
2.1.1  Fomentar políticas públicas de cultura voltadas aos direitos das mulheres e sua valorização, 
cont3ribuindo para a redução das desigualdades de gênero. 
2.2  Ampliar o reconhecimento e apropriação social da diversidade da produção artística criciumense, por 
meio de políticas de capacitação e profissionalização, pesquisa e difusão, apoio à inovação de linguagem, 
estímulo à produção e circulação, formação de acervos e repertórios e promoção do desenvolvimento das 
atividades econômicas correspondentes. 
2.2.1  Formular e implementar planos setoriais de linguagens artísticas e expressões culturais, que incluam 
objetivos, metas e sistemas de acompanhamento, avaliação e controle social.  
2.3  Disseminar o conhecimento e ampliar a apropriação social do patrimônio cultural criciumense, por meio 
de editais de seleção de pesquisa, premiações, fomento a estudos sobre o tema e incentivo para 
publicações voltadas às instituições de ensino e pesquisa e a pesquisadores autônomos.  
2.3.1  Promover ações de educação para o patrimônio, voltadas para a compreensão e o significado do 
patrimônio e da memória coletiva, em suas diversas manifestações como fundamento da cidadania, da 
identidade e da diversidade cultural.  
2.3.2  Incentivar a inserção do patrimônio cultural na pauta do ensino formal, apropriando-se dos bens 
culturais nos processos de formação para a cidadania, estimulando novas vivências e práticas educativas.  
2.3.3  Fomentar a apropriação dos instrumentos de pesquisa, documentação e difusão das manifestações 
culturais populares por parte das comunidades que as abrigam, estimulando a autogestão de sua memória.  
2.3.4  Participar das redes de cooperação com instituições públicas federais e estaduais, instituições 
privadas, meios de comunicação e demais organizações civis para promover o conhecimento sobre o 
patrimônio cultural, por meio da realização de mapeamentos, inventários e ações de difusão.  
2.3.5  Mapear o patrimônio cultural criciumense guardado por instituições privadas e organizações sociais, 
com o objetivo de formação de um banco de registros da memória municipal. 
2.4  Desenvolver e implementar, em conjunto com as instâncias locais, planos de preservação para os 
núcleos urbanos históricos ou de referência cultural, abordando a cultura e o patrimônio como eixos de 
planejamento e desenvolvimento urbano. 
2.4.1  Incentivar e promover a qualificação da produção do design, da arquitetura e do urbanismo 
contemporâneos, melhorando o ambiente material, os aspectos estéticos e as condições de habitabilidade, 
respeitando o patrimônio preexistente e proporcionando a criação do patrimônio material do futuro. 



2.4.2  Priorizar ações integradas de reabilitação de áreas urbanas centrais, aliando preservação do 
patrimônio cultural e desenvolvimento urbano com inclusão social, fortalecendo instâncias locais de 
planejamento e gestão.  
2.4.3  Fortalecer a política de pesquisa, documentação e preservação de sítios arqueológicos e geológicos, 
promovendo ações de compartilhamento de responsabilidades com a sociedade na gestão e o fomento à 
sua socialização.  
2.4.4  Promover política para o reconhecimento, pesquisa, preservação e difusão do patrimônio 
paleontológico, em conjunto com demais órgãos, instituições e entidades correlacionadas. 
2.4.5  Estimular a compreensão dos museus, centros culturais e espaços de memória como articuladores do 
ambiente urbano, da história da cidade e de seus estabelecimentos humanos como fenômeno cultural.   
2.5  Estabelecer um sistema municipal dedicado à documentação, preservação, restauração, pesquisa, 
formação, aquisição e difusão de acervos de interesse público e promover redes de instituições dedicadas à 
memória e identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade criciumense.  
2.5.1  Promover o uso dinâmico de arquivos públicos, conectados em rede, assegurando amplo acesso da 
população e disponibilizando conteúdos multimídia.  
2.5.2  Fomentar a instalação de acervos mínimos em instituições de ensino, pesquisa, equipamentos 
culturais e comunitários, que contemplem a diversidade e as características da cultura criciumense 
2.5.3  Garantir controle e segurança de acervos e coleções de bens móveis públicos de valor cultural, 
envolvendo a rede de agentes responsáveis, de modo a resguardá-los e garantir-lhes acesso.  
2.5.4  Estimular a implantação e modernização de sistemas de segurança, de forma a resguardar acervos de 
reconhecido valor cultural.  
2.5.5  Estimular e consolidar a apropriação, pelas redes públicas de ensino, do potencial pedagógico dos 
acervos dos museus e locais de memória de Criciúma, contribuindo para fortalecer o processo de ensino-
aprendizagem em escolas públicas.  
2.5.6  Promover redes de instituições dedicadas à documentação, pesquisa, preservação, restauro e difusão 
da memória e identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade criciumense.  
2.5.7  Fomentar e articular, em rede, os museus comunitários, ecomuseus, museus de território, museus 
locais, casas do patrimônio cultural e outros centros de preservação e difusão do patrimônio cultural, 
garantindo o direito de memória aos diferentes grupos e movimentos sociais.  
2.5.8  Estimular a criação de centros integrados da memória (museus, arquivos e bibliotecas) no município 
de Criciúma, com a função de registro, pesquisa, preservação e difusão do conhecimento. 
2.5.9  Fomentar a instalação e a ampliação de acervos públicos direcionados às diversas linguagens artísticas 
e expressões culturais em instituições de ensino, bibliotecas e equipamentos culturais.  
2.5.10  Atualizar e aprimorar a preservação, a conservação, a restauração, a pesquisa e a difusão dos 
acervos de fotografia. Promover o intercâmbio de conservadores e técnicos dedicados a esse suporte.  
2.5.11  Mapear e preservar o patrimônio fonográfico criciumense com o objetivo de formar um banco de 
registros sonoros e dispô-los em portal eletrônico para difusão gratuita, respeitando a legislação autoral e 
levando em consideração as novas modalidades de licenciamento.  
2.5.12  Realizar um programa contínuo de digitalização de acervos sonoros e de microfilmagem de 
partituras.  
2.5.13  Promover e fomentar iniciativas de preservação da memória da moda, do vestuário e do design, 
contribuindo para a valorização das práticas artesanais e industriais, rurais e urbanas.  
2.5.14  Fomentar e apoiar instituições privadas que realizem programas de preservação e difusão de acervos 
audiovisuais.  
2.6  Mapear, registrar, salvaguardar e difundir as diversas expressões da diversidade criciumense, sobretudo 
aquelas correspondentes ao patrimônio imaterial, às paisagens tradicionais e aos lugares de importância 
histórica e simbólica para a sociedade.  
2.6.1  Instituir a paisagem cultural como ferramenta de reconhecimento da diversidade cultural criciumense, 
ampliando a noção de patrimônio para o contexto territorial e abarcando as manifestações materiais e 
imateriais das áreas.  
2.6.2  Fortalecer as gastronomias, os utensílios, as cozinhas e as festas correspondentes como patrimônio 
material e imaterial criciumense, bem como o registro, a preservação e a difusão de suas práticas. 



2.7  Fortalecer e preservar a autonomia do campo de reflexão sobre a cultura, assegurando sua articulação 
indispensável com as dinâmicas de produção e fruição simbólica das expressões culturais e linguagens 
artísticas.  
2.7.1  Estabelecer programas voltados à realização de seminários, à publicação de livros, revistas, jornais e 
outros impressos culturais, ao uso da mídia eletrônica e da internet, para a produção e a difusão da crítica 
artística e cultural, privilegiando as iniciativas que contribuam para a regionalização e a promoção da 
diversidade. 
2.7.2  Estabelecer programas contínuos de premiação para pesquisas e publicações editoriais na área de 
crítica, teoria e história da arte, patrimônio cultural e projetos experimentais.  
2.7.3  Fomentar, por intermédio de seleção e editais públicos, iniciativas de pesquisa e formação de acervos 
documentais e históricos sobre a crítica e reflexão cultural realizada no Município. 
2.7.4  Fomentar o emprego das tecnologias de informação e comunicação, como as redes sociais, para a 
expansão dos espaços de discussão na área de crítica e reflexão cultural.  
2.7.5  Estabelecer programas na rede de equipamentos culturais voltados a atividades de formação de 
profissionais para a crítica e a reflexão cultural.  
2.7.6  Elaborar, em parceria com os órgãos de educação e pesquisa, uma política de formação de 
pesquisadores e núcleos de pesquisa sobre as manifestações culturais das comunidades tradicionais nas 
instituições de ensino superior.  
2.7.7  Fomentar, por meio de editais públicos e parcerias com órgãos de educação, as atividades de grupos 
de estudos acadêmicos, experimentais e da sociedade civil que abordem questões relativas à cultura, às 
artes e à diversidade cultural.  
2.7.8  Incentivar programas que facilitem o diálogo entre os centros de estudos, comunidades artísticas e 
movimentos culturais.  
2.7.9  Estimular e fomentar a realização de projetos e estudos sobre a diversidade e memória cultural 
criciumense. 
2.7.10  Promover o mapeamento dos circuitos de arte digital, assim como de suas fronteiras e das 
influências mútuas com os circuitos tradicionais. 
2.7.11  Incentivar a formação de linhas de pesquisa, experimentações estéticas e reflexão sobre o impacto 
socioeconômico e cultural das inovações tecnológicas e da economia global sobre as atividades produtivas 
da cultura e seu valor simbólico. 
2.7.12 Incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa no campo dos museus, coleções, memória e 
patrimônio e na área de arquitetura dos museus. 
2.7.13  Capacitar educadores e agentes multiplicadores para a utilização de instrumentos voltados à 
formação de uma consciência histórica crítica que incentive a valorização e a preservação do patrimônio 
material e imaterial. 
 

 
CAPÍTULO III – DO ACESSO 

UNIVERSALIZAR O ACESSO DOS CRICIUMENSES À ARTE E À CULTURA 
QUALIFICAR AMBIENTES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS PARA A 

FORMAÇÃO E FRUIÇÃO DO PÚBLICO 
PERMITIR AOS CRIADORES O ACESSO ÀS CONDIÇÕES E MEIOS DE 

PRODUÇÃO CULTURAL 
 

ESTRATÉGIAS E AÇÕES  
3.1 Ampliar e diversificar as ações de formação e fidelização de público, a fim de qualificar o contato e a 
fruição das artes e das culturas locais, no Estado, no país e no exterior e aproximar as esferas de recepção 
pública e social das criações artísticas e expressões culturais. 
3.1.1 Promover o financiamento de políticas de formação de público, para permitir a disponibilização de 
repertórios, de acervos, de documentos e de obras de referência, incentivando projetos e ações.  
3.1.2 Estimular as associações de amigos, clubes, associações, sociedades e outras formas comunitárias 
que potencializem o acesso a bens e serviços em equipamentos culturais.  
3.1.3 Identificar e divulgar, por meio de seleções, prêmios e outras formas de incentivo, iniciativas de 
formação, desenvolvimento de arte educação e qualificação da fruição cultural. 



3.1.4  Ampliar o acesso à fruição cultural, por meio de programas voltados a crianças, jovens, idosos e 
pessoas com deficiência, articulando iniciativas como a oferta de transporte, descontos e ingressos 
gratuitos, ações educativas e visitas a equipamentos culturais. 
3.1.5  Implantar, em parceria com o setor empresarial, programas de acesso à cultura para o trabalhador, 
que permitam a expansão do acesso e o estímulo à formalização do mercado de bens, serviços e conteúdos 
culturais. 
3.1.6  Promover a integração entre espaços educacionais, esportivos, praças e parques de lazer e culturais, 
com o objetivo de aprimorar as políticas de formação de público, especialmente na infância e juventude.  
3.1.7  Estimular e fomentar a instalação, a manutenção e a atualização de equipamentos culturais em 
espaços de livre acesso, dotando-os de ambientes atrativos e de dispositivos técnicos e tecnológicos 
adequados à produção, difusão, preservação e intercâmbio artístico e cultural, especialmente em áreas 
ainda desatendidas e com problemas de sustentação econômica.  
3.1.8  Garantir que os equipamentos culturais ofereçam infraestrutura, arquitetura, design, equipamentos, 
programação, acervos e atividades culturais qualificados e adequados às expectativas de acesso, de contato 
e de fruição do público, garantindo a especificidade de pessoas com necessidades especiais. 
3.1.9  Estabelecer e fomentar programas de amparo e apoio à manutenção e gestão em rede de 
equipamentos culturais, potencializando investimento e garantindo padrões de qualidade.  
3.1.10  Incentivar a instalação de espaços de exibição audiovisual nos centros culturais, educativos e 
comunitários, especialmente aqueles localizados em áreas de vulnerabilidade social ou de baixos índices de 
acesso à cultura. 
3.1.11  Reabilitar os teatros, praças, centros comunitários, bibliotecas, cineclubes e cinemas de bairros, 
criando e aderindo a programas estaduais e nacionais de circulação de produtos, circuitos de exibição 
cinematográfica, eventos culturais e demais programações.  
3.1.12  Mapear espaços ociosos do patrimônio público e imóveis do Município e criar programas para apoiar 
e estimular o seu uso para a realização de manifestações artísticas e culturais, espaços de ateliês, 
plataformas criativas e núcleos de produção independente.  
3.1.13  Fomentar unidades móveis com infraestrutura adequada à criação e à apresentação artística, oferta 
de bens e produtos culturais, atendendo às comunidades, especialmente de locais distantes do centro. 
3.1.14  Obedecer critérios técnicos para a construção e reforma de equipamentos culturais, bibliotecas, 
praças, assim como outros espaços públicos culturais, dando ênfase à criação arquitetônica e ao design, 
estimulando a criação de profissionais criciumenses e catarinenses.   
3.1.15  Implantar, ampliar e atualizar espaços multimídia em instituições e equipamentos culturais, 
conectando-os em rede para ampliar a experimentação, criação, fruição e difusão da cultura por meio da 
tecnologia digital, democratizando as capacidades técnicas de produção, os dispositivos de consumo e a 
recepção das obras e trabalhos, principalmente aqueles desenvolvidos em suportes digitais.  
3.1.16  Aderir à política nacional de digitalização, conservação, restauro e reprodução de obras artísticas, 
documentos e acervos culturais mantidos em museus, bibliotecas e arquivos, integrando seus bancos de 
conteúdos e recursos tecnológicos.  
3.1.17  Garantir a manutenção de biblioteca pública e implantação de outros locais de acesso ao livro e à 
leitura como espaços de informação, de memória literária, da língua e do design gráfico, de formação e 
educação, de lazer e fruição cultural, expandindo, atualizando e diversificando a rede e abastecendo-a com 
os acervos bibliográficos, acrescidos de integração digital e disponibilização de sites de referência.  
3.1.18  Estimular a criação de centros de referência e comunitários voltados às culturas populares, ao 
artesanato, às técnicas e aos saberes tradicionais com a finalidade de registro e transmissão da memória, 
desenvolvimento de pesquisas e valorização das tradições locais.  
3.1.19  Estabelecer parcerias entre o poder público, escritórios de arquitetura e design, técnicos e 
especialistas, artistas, críticos e curadores, produtores e empresários para a manutenção de equipamentos 
culturais que abriguem a produção contemporânea e reflitam sobre ela, motivando a pesquisa contínua de 
linguagens e interações destas com outros campos das expressões culturais brasileiras. 
3.1.20  Fomentar a implantação, manutenção e qualificação dos espaços de memória, com o intuito de 
preservar e difundir o patrimônio cultural, promover a fruição artística e democratizar o acesso, dando 
destaque à memória das comunidades e localidades. 



3.2  Estabelecer redes de equipamentos culturais geridos pelo poder público, pela iniciativa privada, pelas 
comunidades ou por artistas e grupos culturais, de forma a propiciar maior acesso e o compartilhamento de 
programações, experiências, informações e acervos.  
3.2.1  Estimular a formação de redes de equipamentos públicos e privados conforme os perfis culturais e 
vocações institucionais, promovendo programações diferenciadas para gerações distintas, principalmente as 
dedicadas às crianças e aos jovens.  
3.3  Organizar em rede a infraestrutura de arquivos, bibliotecas, museus e outros centros de documentação, 
atualizando os conceitos e os modelos de promoção cultural, gestão técnica profissional e atendimento ao 
público, reciclando a formação e a estrutura institucional, ampliando o emprego de recursos humanos 
inovadores, de tecnologias e de modelos de sustentabilidade econômica, efetivando a constituição de uma 
rede municipal que dinamize esses equipamentos públicos e privados. 
3.3.1  Instituir programas em parceria com a iniciativa privada e organizações civis para a ampliação da 
circulação de bens culturais e abertura de canais de prospecção e visibilidade para a produção jovem e 
independente. 
3.4  Fomentar a produção artística e cultural, por meio do apoio à criação, registro, difusão e distribuição de 
obras, ampliando o reconhecimento da diversidade de expressões. 
3.4.1  Criar bolsas, programas e editais específicos que diversifiquem as ações de fomento às artes, 
estimulando sua presença nos espaços cotidianos de experiência cultural dos diferentes grupos da 
população e a promoção de novos artistas. 
3.4.2  Fomentar e incentivar modelos de gestão eficientes que promovam o acesso às artes, ao 
aprimoramento e à pesquisa estética e que permitam o estabelecimento de grupos sustentáveis e 
autônomos de produção.  
3.4.3  Fomentar o desenvolvimento das artes e expressões experimentais ou de caráter amador.  
3.4.4  Promover o uso de tecnologias que facilitem a produção e a fruição artística e cultural das pessoas 
com deficiência.  
3.4.5  Estimular a participação de artistas, produtores e professores em programas educativos de acesso à 
produção cultural.  
3.4.6  Fomentar a formação e a manutenção de grupos e organizações coletivas de pesquisa, produção e 
difusão das artes e expressões culturais, especialmente em locais habitados por comunidades com maior 
dificuldade de acesso à produção e fruição da cultura.   
3.4.7  Instituir programas de aquisição governamental de bens culturais em diversas mídias que 
contemplem o desenvolvimento das pequenas editoras, produtoras, autores e artistas independentes ou 
consorciados. 
3.4.8  Fomentar os processos criativos dos segmentos de audiovisual, arte digital, jogos eletrônicos, 
videoarte, documentários, animações, internet e outros conteúdos para as novas mídias.  
3.4.9  Promover ações de incremento da sustentabilidade sociocultural nos programas e ações que tiverem 
impacto nas comunidades locais. 
3.5  Ampliar a circulação da produção artística e cultural, valorizando as expressões locais e intensificando o 
intercâmbio com outras localidades, com constante troca de referências e conceitos, promovendo 
calendários de eventos regulares e de apreciação crítica e debate público.  
3.5.1  Incentivar, divulgar e fomentar a realização de calendários e mapas culturais que apresentem 
sistematicamente os locais de realização de eventos culturais, encontros, feiras, festivais e programas de 
produção artística e cultural.  
3.5.2  Estimular o equilíbrio entre a produção artística e as expressões culturais locais em eventos e 
equipamentos públicos, valorizando as manifestações e a economia da cultura local e regional, estimulando 
sua interação com referências estaduais, nacionais e internacionais. 
3.5.3  Apoiar a criação de espaços de circulação de produtos culturais para o consumo doméstico, criando 
oferta de qualidade e distribuição que permitam a diversificação do mercado e a absorção das produções 
locais.  
3.5.4  Estimular a existência de livrarias e lojas de produtos culturais junto aos equipamentos culturais, 
dando destaque à produção das comunidades e permitindo aos consumidores locais obter produtos de 
qualidade.  



3.5.5  Fomentar e estimular a construção de sítios eletrônicos e dispositivos alternativos de distribuição e 
circulação comercial de produtos, permitindo a integração dos diversos contextos e setores a uma 
circulação global.  
3.5.6  Apoiar a implementação e qualificação de portais de internet para a difusão das artes e manifestações 
culturais criciumenses, inclusive com a disponibilização de dados para compartilhamento livre de 
informações em redes sociais virtuais. 
3.5.7  Apoiar iniciativas de sistematização de agenda de atividades artísticas e culturais locais e regionais, de 
forma a otimizar oportunidades e evitar a proliferação de eventos coincidentes e redundantes. 
3.5.8  Apoiar e estimular a criação de programas municipais e aderir a programas estaduais e nacionais de 
distribuição de conteúdo audiovisual para os meios de comunicação e circuitos comerciais e alternativos de 
exibição, cineclubes em escolas, centros culturais, bibliotecas públicas e museus. 
3.6  Estimular o acesso dos agentes da cultura aos meios de comunicação. 
3.6.1  Estimular a criação de programas e conteúdos para rádio, televisão e internet que visem a formação 
do público e a familiarização com a arte e as referências culturais criciumenses. 
3.6.2  Criar as políticas públicas para o acesso gratuito de alta velocidade à internet. 
3.6.3  Estimular e apoiar revistas culturais, periódicos e publicações independentes, voltadas à crítica e à 
reflexão em torno da arte e da cultura, promovendo circuitos alternativos de distribuição, aproveitando os 
equipamentos culturais como pontos de acesso, estimulando a gratuidade ou o preço acessível desses 
produtos. 

 
CAPÍTULO IV – DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA CULTURA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 
PROMOVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA INDUZIR 

ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE NOS PROCESSOS CULTURAIS 
 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES  
4.1 Incentivar modelos de desenvolvimento sustentável que reduzam a desigualdade sem prejuízo da 
diversidade, por meio da exploração comercial de bens, serviços e conteúdos culturais. 
4.1.1 Realizar programas de desenvolvimento sustentável que respeitem as características, necessidades 
e interesses das populações locais, garantindo a preservação da diversidade e do patrimônio cultural e 
natural, a difusão da memória sociocultural e o fortalecimento da economia solidária.  
4.1.2  Identificar e reconhecer contextos de vida de povos e comunidades tradicionais, valorizando a 
diversidade das formas de sobrevivência e sustentabilidade socioambiental, especialmente aquelas 
traduzidas pelas paisagens culturais de Criciúma.  
4.1.3  Oferecer apoio técnico às iniciativas de associativismo e cooperativismo e fomentar incubadoras de 
empreendimentos culturais em parceria com organizações sociais, instituições de ensino, agências 
internacionais e iniciativa privada, entre outros. 
4.1.4  Estimular pequenos e médios empreendedores culturais e a implantação de Arranjos Produtivos 
Locais para a produção cultural.  
4.1.5  Estimular estudos para a adoção de mecanismos de compensação ambiental para as atividades 
culturais.  
4.1.6  Fomentar a capacitação e o apoio técnico para a produção, distribuição, comercialização e utilização 
sustentáveis de matérias-primas e produtos relacionados às atividades artísticas e culturais.  
4.1.7  Identificar e catalogar matérias-primas que servem de base para os produtos culturais e criar selo de 
reconhecimento dos produtos culturais que associem valores sociais, econômicos e ecológicos.  
4.1.8  Estimular o reaproveitamento e reciclagem de resíduos de origem natural e industrial, dinamizando e 
promovendo o empreendedorismo e a cultura do ecodesign.  
4.1.9  Inserir as atividades culturais itinerantes nos programas públicos de desenvolvimento sustentável.  
4.1.10  Promover o turismo cultural sustentável, aliando estratégias de preservação patrimonial e ambiental 
com ações de dinamização econômica e fomento às cadeias produtivas da cultura.  
4.1.11  Promover ações de incremento e qualificação cultural dos produtos turísticos, valorizando a 
diversidade, o comércio justo e o desenvolvimento socioeconômico sustentável.  
4.2  Apoiar as ações de formalização do mercado de trabalho, de modo a valorizar o trabalhador e fortalecer 
o ciclo econômico dos setores culturais.  



4.2.1  Apoiar propostas de adequação da legislação trabalhista, dos órgãos e poderes competentes, visando 
à redução da informalidade do trabalho artístico, dos técnicos, produtores e demais agentes culturais, 
estimulando o reconhecimento das profissões e o registro formal desses trabalhadores e ampliando o 
acesso aos benefícios sociais e previdenciários.  
4.2.2  Difundir, entre os empregadores e contratantes dos setores público e privado, informações sobre os 
direitos e obrigações legais existentes nas relações formais de trabalho na cultura. 
4.2.3  Estimular a organização formal dos setores culturais em sindicatos, associações, federações e outras 
entidades representativas. 
4.2.4  Estimular a adesão de artistas, autores, técnicos, produtores e demais trabalhadores da cultura a 
programas que ofereçam planos de previdência pública. 
4.3  Estimular a ampliação do alcance das indústrias e atividades culturais, por meio da expansão e 
diversificação de sua capacidade produtiva e ampla ocupação, estimulando a geração de trabalho, emprego, 
renda e o fortalecimento da economia. 
4.3.1  Mapear, fortalecer e articular as cadeias produtivas que formam a economia da cultura.  
4.3.2  Realizar zoneamento cultural-econômico com o objetivo de identificar as vocações culturais locais. 
4.3.3  Estimular o uso da diversidade como fator de diferenciação e incremento do valor agregado dos bens, 
produtos e serviços culturais, promovendo e facilitando a sua circulação nos mercados local, estadual, 
nacional e internacional.  
4.4  Desenvolver e gerir programas integrados de formação e capacitação para artistas, autores, técnicos, 
gestores, produtores e demais agentes e trabalhadores da cultura, estimulando a profissionalização, o 
empreendedorismo, o uso das tecnologias de informação e comunicação e o fortalecimento da economia da 
cultura.  
4.4.1  Estabelecer parcerias com agentes financeiros, como cooperativas, fundos e organizações não 
governamentais, para o desenvolvimento de formas de financiamento destinadas à promoção de cursos 
livres, técnicos, de pesquisa e atualização profissional. 
4.4.2  Estabelecer parcerias com instituições de ensino técnico e superior, bem como parcerias com 
associações e órgãos representativos setoriais, para a criação e o aprimoramento contínuo de cursos 
voltados à formação e capacitação de trabalhadores da cultura, gestores técnicos de instituições e 
equipamentos culturais.  
4.4.3  Realizar seleções públicas para especialização e profissionalização das pessoas empregadas no campo 
artístico e cultural, atendendo especialmente os núcleos populacionais marginalizados e organizações 
sociais.  
4.4.4  Promover a informação e capacitação de gestores e trabalhadores da cultura sobre instrumentos de 
propriedade intelectual do setor cultural, a exemplo de marcas coletivas e de certificação, indicações 
geográficas, propriedade coletiva, patentes, domínio público e direito autoral.  
4.4.5  Instituir programas para a formação de agentes culturais aptos ao atendimento de crianças, jovens, 
idosos, pessoas com deficiência e pessoas em sofrimento psíquico.  
4.4.6  Promover atividades de capacitação aos agentes e organizações culturais proponentes ao 
financiamento estatal para a elaboração, proposição e execução de projetos culturais, bem como 
capacitação e suporte jurídico e contábil, a fim de facilitar a elaboração de prestação de contas e relatórios 
de atividades.  
4.4.7  Fomentar programas de aperfeiçoamento técnico de agentes locais para a formulação e 
implementação de planos de preservação e difusão do patrimônio cultural, utilizando esses bens de forma a 
geração sustentável de economias locais.  
4.4.8  Estimular, com suporte técnico-metodológico, a oferta de oficinas de especialização artísticas e 
culturais. 
4.4.9  Capacitar educadores, bibliotecários e agentes do setor público e da sociedade civil para a atuação 
como agentes de difusão da leitura, contadores de histórias e mediadores de leitura em escolas, bibliotecas 
e museus, entre outros equipamentos culturais e espaços comunitários. 
4.4.10  Fomentar atividades de intercâmbio inter-regional, internacional e residências artísticas de 
estudantes e profissionais da cultura em instituições nacionais e estrangeiras do campo da cultura.  
4.4.11  Estimular e promover o desenvolvimento técnico e profissional de arquitetos, designers, gestores e 
programadores de equipamentos culturais, para sua constante atualização, de modo a gerar maior 
atratividade para esses espaços.  



4.4.12  Estimular e formar agentes para a finalização de produtos culturais, design de embalagens e de 
apresentação dos bens, conteúdos e serviços culturais, ampliando sua capacidade de circulação e 
qualificando as informações para o consumo ampliado.  
4.5  Promover a apropriação social das tecnologias da informação e da comunicação para ampliar o acesso à 
cultura digital e suas possibilidades de produção, difusão e fruição.  
4.5.1  Aderir a programas estaduais e nacionais de prospecção e disseminação de modelos de negócios para 
o cenário de convergência digital, com destaque para os segmentos da música, livro, jogos eletrônicos, 
festas eletrônicas, webdesign, animação, audiovisual, fotografia, videoarte e arte digital.  
4.5.2  Fomentar e estimular iniciativas de capacitação e fomento ao uso de meios digitais de registro, 
produção, pós-produção, design e difusão cultural.  
4.5.3  Apoiar políticas de inclusão digital e de criação, desenvolvimento, capacitação e utilização 
de softwares livres pelos agentes e instituições ligados à cultura.  
4.5.4  Identificar e fomentar as cadeias de formação e produção das artes digitais, para desenvolver 
profissões e iniciativas compreendidas nesse campo, bem como as novas relações existentes entre núcleos 
acadêmicos, indústrias criativas e instituições culturais.  
4.6  Incentivar e apoiar a inovação e pesquisa científica e tecnológica no campo artístico e cultural, 
promovendo parcerias entre instituições de ensino superior, institutos, organismos culturais e empresas 
para o desenvolvimento e o aprimoramento de materiais, técnicas e processos.  
4.6.1  Integrar os órgãos de cultura aos processos de incentivo à inovação tecnológica, promovendo o 
desenvolvimento de técnicas associadas à produção cultural. 
4.6.2  Fomentar parcerias para o desenvolvimento, absorção e apropriação de materiais e tecnologias de 
inovação cultural.  
4.6.3  Incentivar as inovações tecnológicas da área cultural que compreendam e dialoguem com os 
contextos e problemas socioeconômicos locais.  
4.7  Aprofundar a inter-relação entre cultura e turismo gerando benefícios e sustentabilidade para ambos os 
setores.  
4.7.1  Instituir programas integrados de mapeamento do potencial turístico cultural, bem como de 
promoção, divulgação e marketing de produtos, contextos urbanos, destinos e roteiros turísticos culturais.  
4.7.2  Envolver os órgãos, gestores e empresários de turismo no planejamento e comunicação com 
equipamentos culturais, promovendo espaços de difusão de atividades culturais para fins turísticos.  
4.7.3  Qualificar os ambientes turísticos com mobiliário urbano e design de espaços públicos que projetem 
os elementos simbólicos locais de forma competitiva com os padrões internacionais, dando destaque aos 
potenciais criativos dos contextos visitados. 
4.7.4  Fomentar e fortalecer as modalidades de negócios praticadas pelas comunidades locais e pelos 
residentes em áreas de turismo, fortalecendo os empreendedores tradicionais em sua inserção nas 
dinâmicas comerciais estabelecidas pelo turismo.  
4.7.5  Realizar campanhas e desenvolver programas com foco na formação, informação e educação do 
turista para difundir adequadamente a importância do patrimônio cultural existente, estimulando a 
comunicação dos valores, o respeito e o zelo pelos locais visitados.  
4.7.6  Fomentar programas integrados de formação e capacitação sobre arte, arquitetura, patrimônio 
histórico, patrimônio imaterial, antropologia e diversidade cultural para os profissionais que atuam no 
turismo.  
4.7.7  Inserir os produtores culturais, os criadores e artistas nas estratégias de qualificação e promoção do 
turismo, assegurando a valorização cultural dos locais e ambientes turísticos.  
4.7.8  Desenvolver metodologias de mensuração dos impactos do turismo na cultura, no contexto do 
Município. 
 
 



CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
ESTIMULAR A ORGANIZAÇÃO DE INSTÂNCIAS CONSULTIVAS 

CONSTRUIR MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
AMPLIAR O DIÁLOGO COM OS AGENTES CULTURAIS E CRIADORES 

 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES  
5.1 Aprimorar mecanismos de participação social no processo de elaboração, implementação, 
acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura.  
5.1.1 Aperfeiçoar os mecanismos de gestão participativa e democrática, governo eletrônico e a  
transparência pública. 
5.1.2  Articular os sistemas de comunicação, principalmente, internet, rádio e televisão, ampliando o espaço 
dos veículos públicos e comunitários, com os processos e as instâncias de consulta, participação e diálogo 
para a formulação e o acompanhamento das políticas culturais.  
5.1.3  Potencializar os equipamentos e espaços culturais, bibliotecas, museus, cinemas, centros culturais e 
sítios do patrimônio cultural como canais de comunicação e diálogo com os cidadãos e consumidores 
culturais, ampliando sua participação direta na gestão destes equipamentos.  
5.1.4  Instituir instâncias de diálogo, consulta às instituições culturais, discussão pública e colaboração 
técnica para adoção de marcos legais para a gestão e o financiamento das políticas culturais e o apoio aos 
segmentos culturais e aos grupos, respeitando a diversidade da cultura criciumense.  
5.1.5  Criar mecanismos de participação e representação das comunidades tradicionais, na elaboração, 
implementação, acompanhamento, avaliação e revisão de políticas de proteção e promoção das próprias 
culturas. 
5.2  Ampliar a transparência e fortalecer o controle social sobre os modelos de gestão das políticas culturais 
e setoriais, ampliando o diálogo com os segmentos artísticos e culturais.  
5.2.1  Disponibilizar informações sobre as leis e regulamentos que regem a atividade cultural no Município, 
no Estado e no País e a gestão pública das políticas culturais, dando transparência a dados e indicadores 
sobre gestão e investimentos públicos.  
5.2.2  Promover o monitoramento da eficácia dos modelos de gestão das políticas culturais e setoriais por 
meio do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC, em conjunto com indicadores 
estaduais e nacionais de acesso e consumo, mensurando resultados das políticas públicas de cultura no 
desenvolvimento econômico, na geração de sustentabilidade, assim como na garantia da preservação e 
promoção do patrimônio e da diversidade cultural.  
5.2.3  Criar ouvidorias e outros canais de interlocução dos cidadãos com os órgãos públicos e instituições 
culturais, adotando processos de consulta pública e de atendimento individual dos cidadãos que buscam 
apoio. 
5.3  Consolidar as conferências, fóruns e seminários que envolvam a formulação e o debate sobre as 
políticas culturais, consolidando espaços de consulta, reflexão crítica, avaliação e proposição de conceitos e 
estratégias. 
5.3.1  Realizar a Conferência Municipal de Cultura, pelo menos, a cada 2(dois) anos, envolvendo a sociedade 
civil, os gestores públicos e privados, as organizações e instituições culturais e os agentes artísticos e 
culturais. 
5.3.2  Apoiar a realização e a participação do Município nas conferências Estadual e nacional como 
instrumentos de controle social nas diversas esferas, com articulação com os encontros nacionais.  
5.3.3  Estimular a realização de conferências setoriais abrindo espaço para a participação e controle social 
dos meios artísticos e culturais.  
5.3.4  Apoiar a realização de fóruns e seminários que debatam e avaliem questões específicas relativas aos 
setores artísticos e culturais, estimulando a inserção de elementos críticos nas questões e o desenho de 
estratégias para a política cultural do Município, do Estado e do País .  
5.4  Estimular a criação de conselhos paritários, democraticamente constituídos, de modo a fortalecer o 
diálogo entre poder público, iniciativa privada e a sociedade civil.  
5.4.1  Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Cultura, como instância de consulta, monitoramento e 
debate sobre as políticas públicas de cultura.  



5.4.2  Estimular a participação de jovens e idosos e representantes dos direitos da criança, das mulheres, 
das comunidades indígenas e de outros grupos populacionais sujeitos à discriminação e vulnerabilidade, nas 
instâncias consultivas de discussão, proposição e controle social. 
5.4.3  Promover a articulação do Conselho Municipal de Cultura com outros da mesma natureza voltados às 
políticas públicas das áreas afins à cultural. 
5.4.4  Aumentar a presença de representantes dos diversos setores artísticos e culturais no Conselho 
Municipal de Cultura e demais fóruns dedicados à discussão e avaliação das políticas públicas de cultura, 
setoriais e intersetoriais, assim como de especialistas, pesquisadores e técnicos que qualifiquem a discussão 
dessas instâncias consultivas. 
5.5  Estimular a abertura de espaços permanentes de diálogo e fóruns de debate sobre a cultura, abertos à 
população e aos segmentos culturais, na Câmara Municipal, bem como apoiar e participar de espaços de 
discussão na Assembléia Legislativa Estadual e no Congresso Nacional. 
 
 
 
 
 



PLANOS SETORIAIS 
 
 
 

“Os planos de cultura têm por finalidade o planejamento e 
implementação de políticas públicas de longo prazo para a proteção e 
promoção da diversidade cultural brasileira. Com horizonte de dez 
anos, os Planos darão consistência ao Sistema Nacional de Cultura e 
constituem-se num instrumento fundamental no processo de 
institucionalização das políticas públicas de cultura no país. Com a 
aprovação dos Planos de Cultura Municipais, Estaduais e Nacional pelo 
Poder Legislativo, nas respectivas esferas, esse processo avança 
politicamente, ganhando estabilidade jurídica e assegurando a sua 
continuidade enquanto política de Estado”. (www.cultura.gov.br) 

 
 
 
 

As políticas públicas de cultura devem adotar medidas, programas e ações para reconhecer, 

valorizar promover e proteger a diversidade cultural. Pensar a cultura como fator de 

desenvolvimento, significa valorizar identidades individuais e coletivas. 

Para as propostas do Plano Municipal de Cultura de Criciúma, foram realizados fóruns 

consultivos, sendo que a base das diretrizes foi apresentada de acordo com as diretrizes do 

Ministério da Cultura. 

E, a partir do relatório dos Fóruns de 2010, no ano de 2011, os Fóruns setoriais têm por 

objetivo a construção do planejamento de cada área. 





 

ARTES VISUAIS 
 

PRIORIDADE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

Produção simbólica e diversidade: 
 Fomentar a experimentação em artes visuais, envolvendo 

todas as linguagens; 
 Construção do banco de dados da produção de artistas e 

práticas artísticas; 
 Criar rede de trocas de informações e realizações artísticas no 

âmbito municipal e regional. 
 

 
 Edital 

 
 Em construção  

 
 Em andamento 
 

 
 Conselho/FCC 

 
 FCC 

 
 FCC 

 
 Agosto 

 
 Junho 

 
 Permanente 

Cultura, cidade e cidadania: 
 Consolidar o fórum setorial e a participação nos conselhos 

municipais de cultura. 

 
 Fórum anual/ Disponibilizar 

informações no site 

 
FCC 

 
Permanente 

Cultura e desenvolvimento sustentável: 
 Criar cursos de capacitação para artistas, produtores, 

pesquisadores e promotores das artes visuais contemplando a 
diversidade individual; 

Programa de orientação de 
pesquisa teórico/prático 
 
 

FCC/ASCAV Agosto 

Cultura e economia criativa: 
 Criar espaços para produção (ateliers livres); 
 Requalificar espaços culturais públicos e fomentar a criação de 

novos espaços para difusão e comercialização da produção 
artística local. 

 Criação de espaço digital 

 
propor parcerias com UNESC e 
outras entidades 
Em andamento 
 
Criação de espaço de 
visibilidade e comercialização 

 
ASCAV/Conselho Cultura 
 
FCC 
 
Conselho/ASCAV 

 
Julho 
 
Permanente 
 
agosto 

Gestão e institucionalidade da cultura: 
 Incentivar a formação de associações e/ou cooperativas de 

artes visuais; 
 Alimentar o sistema municipal de informações; 
 Garantir a participação dos grupos nas discussões e decisões 

referentes ao setor. 

EDITAL 
Capacitar o setor para a 
organização social; 
Cadastramento; 
Chamamento público  

 
FCC 
 
FCC 
FCC 

 
Permanente 



 

MÚSICA 
 
 

PRIORIDADE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE: 
 Incentivar a formação musical junto à rede pública de ensino; 
 Garantir o registro e a guarda do material fonográfico referente à 

história da música e músicos locais 

 
Em andamento (+capacitação) 
 
 

 
FCC/ Conselho 
 
FCC 

 
permanente 
 
Permanente 

CULTURA, CIDADE E CIDADANIA: 
 Estimular a distribuição, circulação e difusão nos meios de 

comunicação públicos e privados, da música produzida na região, em 
todos os seus segmentos e gêneros. 

 
Buscar parcerias com meios de 
comunicação 

 
FCC   “Associação” 

 
agosto 

CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 
 Criar ações de circulação, por meio da participação em festivais, feiras, 

eventos coletivos, casas de espetáculo, fortalecendo a formação de 
redes associativas. 

 
 Realizar o mapeamento do setor, para criação de sistema de 

informações. 

EDITAL: 
Criar evento “Circuito Musical” 
(FCC fornece estrutura e edital 
seleciona apresentações com 
cachê)  
Criar sistema de cadastramento 
no site 

 
FCC e “associação” 
 
 
FCC buscar parceria 

 
2011 
 
 
Dez 2011 

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA: 
 
 

 Fortalecer os debates em torno da profissionalização do músico; 

Campanha institucional para que 
os produtores invistam no músico 
local nos eventos promovidos no 
município, priorizando músicas 
autorais (abertura nos shows 
nacionais) 
Pagamento de cachê 

 
FCC 

 
2011 

GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA: 
 Fortalecer fóruns de discussão; 
 Apoiar a organização dos músicos como sociedade civil; 
 
 Incentivar a criação da lei do couvert; 
 Garantir a participação nos conselhos municipais de cultura. 
 Criar espaços para apresentações 

 
Em andamento 
Em andamento 
 
Elaborar projeto de lei 
Particiáção na Conferencia 
Criar projeto piloto de 
apresentações culturais em 
bairros estratégicos e oficinas 

 
FCC/ Conselho 
FCC 
 
FCC 
Conselho 
 
FCC/ ‘Associação” / Comunidades 
(Recurso do edital) 

 
 
 
Agosto/2011 
 
outrubro 
18, 19 e 20/10 (a 
princípio) 

 



 

TEATRO 
 

PRIORIDADE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

Produção simbólica e diversidade: 
 Incentivar a prática teatral na rede pública de ensino; 
 Fomentar a realização de projetos para a formação de atores e 

platéia. 

 Oficinas nas escolas 
 Ampliar a mostra 
Regional com oficinas  

FCC /Conselho 
 

agosto/2011 
 

Cultura, cidade e cidadania: 
 Mapear espaços disponíveis para apresentações artísticas; 
 Promover a transformação e utilização de espaços públicos em 

equipamentos culturais, requalificando áreas urbanas para 
apresentações artísticas; 

 garantir a permanência e continuidade destes equipamentos. 

 
 
 Instalar piso tipo tablado no 

Galpão 
 
 

 
 
FCC 
 
 
 

 
 
2012 

Cultura e desenvolvimento sustentável: 
 Fomentar a produção teatral por meio de editais e leis de incentivo; 
 Promover a capacitação na área de teatro; 
 Apoiar movimentos nacionais como o programa Teatro Mais 

Cultura (kit básico de equipamentos de iluminação e sonorização, 
cenários, etc), a fim de que seja criado e implementado em todo o 
país. 

 
 EDITAL (circulação local) 
 
 Mostra com oficinas 
 
 Aderir ao programa 

encaminhar projetos 

 
FCC/CONSELHO 
 
FCC/ Grupos 
 
FCC/ Governo de Criciúma 

 
Agosto 2011 
 
A cada ano 
 

Cultura e economia criativa: 
 Estimular a distribuição, circulação e difusão nos meios de 

comunicação públicos e privados, do teatro produzido no município 
e região e em todos os seus segmentos e gêneros; 

 Apoiar a formação de grupos e instituições. 

 
 Contemplado no edital 
 
 
 Formar Associação de Teatro 

 
FCC/ Grupos 
 
 
FCC 

 
Permanente 
 
 
Permanente 

Gestão e institucionalidade da cultura: 
 Realizar o mapeamento do setor de teatro para a criação do 

sistema municipal de informações, criando uma plataforma virtual 
para registro e divulgação da produção teatral. 

 Garantir a participação nos conselhos municipais de cultura. 

 
 Fortalecer banco de dados 

 
 

 Rever composição do 
Conselho 

 
FCC 
 
 
FCC/Conselho 

 
Permanente 
 
 
Permanente 

 



 

DANÇA 
 

PRIORIDADE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

Produção simbólica e diversidade: 
 Incentivar a prática referente à dança na rede pública de ensino. 

 Oficinas nas escolas 
 

FCC/Sist. Educação  
agosto 

Cultura, cidade e cidadania: 
 Promover a transformação e utilização de espaços públicos em 

equipamentos culturais, requalificando áreas urbanas e garantindo a 
permanência e continuidade destes equipamentos para apresentações 
artísticas. 

 
 
 Instalar piso tipo 

tablado no Galpão 
 

 
 
FCC 
 
 
 

 
 
2012 

Cultura e desenvolvimento sustentável: 
 Fomentar a produção da dança por meio de editais; 

 

 
 Edital circulação local 

 
FCC/Conselho 

 
2011 

Cultura e economia criativa: 
 Estimular a distribuição, circulação e difusão nos meios de comunicação 

públicos e privados, das atividades referentes à dança na região, em 
todos os seus segmentos e gêneros; 

 Apoiar a formação de grupos e instituições. 
 

 
 EDITAL circulação local 
 
 Promover pelo menos 

03 oficinas para grupos 

 
FCC/ Conselho 
 
FCC 

 
2011 
 
2011/2012 
 

Gestão e institucionalidade da cultura: 
 Realizar o mapeamento do setor para a criação do sistema municipal de 

informações, criando uma plataforma virtual para registro e divulgação 
da produção local. 

 Garantir a participação nos conselhos municipais de cultura. 
 

 
 Fortalecer banco de 

dados 
 
 

 Rever composição do 
Conselho 

 
FCC 
 
 
FCC/Conselho 

 
Permanente 
 
 
Permanente 



 

PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL 
 

PRIORIDADE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE: 
 Afirmar instituições e acervos, públicos ou privados como expressão da 

diversidade simbólica e cultural e como patamar para a educação 
patrimonial; 

 Assegurar o registro e a valorização da memória dos diferentes grupos 
sociais; 

 Criar programas de educação patrimonial vinculados às produções simbólicas 
locais, com produção de material educativo e campanhas publicitárias. 

 

 
 Assegurar linhas de acervos – 

existentes e propostas a ser 
produzida; 

 

 Mapeamento de grupos étnicos e 
religiosos para composição do 
material. 

 

 
 
 FCC /Coord Patrimônio 
 
 
 FCC /Coord Patrimônio 

 

 
 
2012/2013 
 
 
2011/2012 

CULTURA, CIDADE E CIDADANIA: 
 Mapear os bens a serem tombados e garantir seu tombamento e 

preservação; 
 
 
 Criar instrumentos para ampliação de recursos orçamentários (leis de 

incentivo e fundos municipais). 
 

 

 Retomada do Projeto Circulando pela 
cidade, entrelaçando lugares de 
memória, (UNESC e FCC,2001), 

 

 Consolidação do Fundo MUNICIPAL DE 
CULTURA 

 

 
 Universidade do Extremo 

Sul Catarinense: Cursos de 
Arquitetura, Geografia e 
História e FCC / Coord 
Patrimônio 

 

 
2012 

CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 
 Fortalecer a preservação do patrimônio como legado para as futuras 

gerações; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Integrar ações da área da economia, educação, museologia, arte, turismo 

visando o desenvolvimento local e regional, bem como a sustentabilidade 
cultural e ambiental. 

 

 Incentivar a criação da disciplina de 
Patrimônio Cultural e Natural na rede 
pública de ensino com projetos de 
educação patrimonial permanente 
envolvendo espaços de memória 
(museu, arquivos, memoriais entre 
outros) 

 Mapear monumentos e praças 
(inventários); 

 
 
 

 Retomada do Projeto Rota da 
Imigração (unesc/fcc-2001) 

 

 FCC/Secretaria Municipal 
de Educação. 

 
 
 
 
 
 FCC /Coord Patrimônio e 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Mobilidade Urbana 

 
 FCC e Comunidade Morro 

Albino. 

 
2011/2012 



CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA: 
 Fomentar a relação patrimônio-comunidade considerando a função social 

das instituições (museus e arquivos), produzindo novas perspectivas de 
geração de renda, aproveitando as potencialidades locais; 

 Ampliar e qualificar os profissionais da área; 
 Promover articulação entre as políticas públicas, a fim de otimizar recursos 

para manutenção e divulgação do patrimônio histórico. 
 

 
 Sensibilização e mobilização da 

comunidade para participação nas 
ações: 
 Capacitação; 
 Unir ações entre as Secretarias  

(Educação, Social, Esporte, Meio 
Ambiente e Cultura) 

 
 FCC 
 
 
 FCC 
 FCC/ SMSE/SMSS/FME 

 
permanente 

GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA: 
 Criar legislação específica; 
 Implementar gestão compartilhada de preservação e valorização do 

patrimônio histórico, entre as diversas instituições do poder público e 
privado. 

 
 Atualizar Lei 3.700 
 Unir ações entre as Secretarias  

(Educação, Social, Esporte, Meio 
Ambiente e Cultura) 

 
 FCC 

 
 Set 2011 

 
 permanente 

 

CULTURA POPULAR 
PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE: 
 Inserir nos currículos escolares os saberes e as práticas das culturas 

populares em todas as suas manifestações 

 
 Capacitação professores de artes 

 
 Oficinas; FCC 

 
 Mai- 
     dez/2011 

CULTURA, CIDADE E CIDADANIA:  
 Difusão patrimônio culturas indígenas e afro-brasileiras; 
 Comercialização da produção de artesanato;  
 acesso da classe circense aos serviços básicos;  

 
 Apoio ao Sist. Mun. Educação 
 Intensificar feiras e brics 
 Verificar junto à rede Educação 

 
 FCC/ Coord Patrimônio 
 FCC/ Diretoria Turismo 
 FCC 

 
 Permanente 
 Permanente 
 permanente 

CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 
 Mapeamento e registro das manifestações; 

 
 Desenvolver programas e projetos para formação nas áreas específicas. 

 Verificar informações já levantadas e 
propor pesquisa ensino e extensão na 
universidade; 
 Promoção de oficinas de artesanato 

 
 FCC 

 
 FCC 

 
 Dez/2011 

 
 2011/2012 

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA: 
 Assegurar recursos por meio de editais para o fomento à produção das 

culturas populares. 

EDITAL 
 fortalecimento dos grupos 

equipamentos e materiais 

 
 FCC/ Cons. Cultura 

 
 Ago 2011 

GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA: 
 Garantir a participação nos conselhos municipais de cultura. 

 
 Dividir cadeira entre duas instituições 

 
 Conselho de Cultura 
 

 
 Julho 2011 



 

 

CULTURA DIGITAL 
 

PRIORIDADE AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

 
PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE: 

 Promover a formação para a utilização eficiente da cultura digital. 
 

 
 
 
Oficinas / Tutores na Biblioteca 

 
 
 
Município 

 
 
 
Dez 2012 

CULTURA, CIDADE E CIDADANIA: 
 

 Formular uma estratégia municipal para conectividade (em banda 
larga) de todos s cidadãos; 

 
Incentivo a telecentros 
(opção: liberação horas lan house 
c/tutor) 

 
Educação e cultura 
(município) 

 
 
2014 

 
 Afirmar e garantir os direitos digitais e consolidar a esfera do comum 

(público, não estatal) no ambiente digital 

 
Acesso à banda larga; 
Acesso liberado para e-mails, blogs, etc; 

 
 
Município 

 
 
Mar/2012 

 
 Garantir meios e instrumentos para a plena expressão digital da 

diversidade cultural no município 

 
Incentivar a utilização de mídias livres 

 
Fundação Cultural 

 
2014 

 
 Formular uma ampla política de digitalização da memória e da história 

em suas diversas expressões linguísticas, orais e étnicas. 

 
Digitalização acervo patrimônio 

 
Convênio UNESC 

 
2014 

 



PLANO DO LIVRO E DA LEITURA 

EIXO 1 – DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO 

• Revitalização da(s) biblioteca(s) pública(s) instalada(s).   
• Implantação de novas bibliotecas (ramais, comunitárias, escolares, universitárias, temáticas etc.). 
• Articulação e fortalecimento de redes de bibliotecas.  
• Conquista de novos espaços de leitura.  
• Distribuição de livros gratuitos.  
• Melhoria do acesso ao livro e a outras formas de expressão da leitura.  
• Incorporação e uso de tecnologias de informação e comunicação. 
 

Objetivo Geral Objetivo 
Estratégico 

Meta Ação Responsável Prazo 

Desenvolver o hábito 
da leitura por meio da 
ampliação do acesso 
ao livro e a leitura. 

1.Criação de 
pontos de 
leitura. 

1.1 Abrir 3 pontos de leitura nos terminais 
urbanos de ônibus. 
1.2. Abrir 3 pontos de leitura em empresas por 
ano. 

1.1 1Aprovação da ASTC. 
1.1.2 Parceria com empresas locais. 
1.1.3 Orçamento estadual/federal para 
instalação. 
1.1.4 Orçamento municipal para manutenção. 

FCC 
Buscar 
parecerias: ACIC 
e CDL 

2 anos. 

 2.Fortalecer as 
bibliotecas 
escolares 
municipais . 

2.1 Reformar as bibliotecas escolares já 
existentes. (43) 
2.2 Construir bibliotecas escolares nas escolas 
e CEIMs que não possuem. (42) 
2.3 Construção de bibliotecas escolares nas 
creches – AFASC. (26) 

2.1.1 Estabelecer cronograma de reforma 
c/PMC. 
2.1.2 Estabelecer cronograma de construção 
junto a PMC. 
2.1.3 Acompanhamento de cronogramas. 
 

FCC 
SME 
Obras 
AFASC 

9 anos. 

 3.Incentivar a 
distribuição de 
livros gratuitos. 

3.1 Distribuir uma média de 1000 livros 
gratuitamente por ano. 

3.1.1 Instituir campanhas de doação de livros. 
3.1.2 Implementar programa de distribuição de 
livros a famílias carentes. 
3.1.3 Incentivar a doação de livros por parte das 
empresas a seus funcionários. 

FCC 
 

5 anos. 

 4.Fortalecer a 
biblioteca 
pública 
municipal. 

4.1 Restruturar e modernizar a biblioteca 
pública municipal. 

4.1.1 Instituir campanhas de doação de livros. 
4.1.2 Participar de projetos federais. 
4.1.3 Investir em recursos humanos. 
4.1.4 Climatizar a biblioteca. 

FCC 
 

2 anos. 

 5.Criação de 
uma biblioteca 

5.1 Adquirir uma biblioteca móvel que  
percorra os bairros da cidade. 

5.1.1 Conseguir a doação de um veículo (ônibus, 
trailer ou caminhão). 

FCC 
PF 

3 anos. 



Objetivo Geral Objetivo 
Estratégico 

Meta Ação Responsável Prazo 

itinerante. 5.1.2 Orçamento federal/estadual para 
equipamentos. 
5.1.3 Orçamento municipal para manutenção. 

 

 6.Realização de 
feiras de livros e 
oficinas de 
contação de 
histórias. 

6.1 Realizar 6 feiras de livros em bairros de 
Criciúma anualmente. 
6.2 Incrementar a feira do livro anual na praça 
Nereu Ramos. 
6.3 Ofertar mensalmente a contação de 
histórias aos alunos do Ensino Infantil e 
Fundamental . 
 

6.1.1Aproveitar os eventos já existentes da FCC. 
6.1.2 Conseguir o apoio e participação das 
escolas, associações de moradores e escritores. 
6.1.3 Envolver os livreiros locais. 
6.2.1 Planejar a feira do livro com antecedência. 
6.3 .1 Ampliar o número  de   alunos atendidos 
pelos contadores de histórias.  

FCC 
Parcerias: 
Livrarias; 
Escritores; 
Associação de 
Moradores. 

2 ano. 

 

12.2 EIXO 2 – FOMENTO À LEITURA E À FORMAÇÃO DE MEDIADORES 

• Programas de capacitação de educadores, bibliotecários e outros mediadores da leitura. 
• Projetos sociais para fomentar a prática social da leitura.  
• Estudos e fomento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura.  
• Prêmios e reconhecimento às ações de incentivo e fomento às práticas sociais de leitura. 
• Sistemas de informações nas áreas de bibliotecas, da bibliografia e do mercado editorial. 
• Apoio e estímulo para participação em prêmios regionais, nacionais 

Objetivo 
Geral 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Ação Respons Prazo 

Estimular o 
hábito de 
leitura 
através da 
formação de 
mediadores. 

1. Formação 
de agentes de 
leitura. 

1.1 Capacitar agentes de leitura voluntários 
em todos os bairros da cidade. 
1.2 Capacitar professores em todas as escolas 
e creches do município. 
1.3 Ampliar o grupo de contadores de história 

1.1.1 Curso de formação de agentes de 
leitura 
1.1.2 Estágios de alunos dos cursos de 
graduação em letras e pedagogia das 
faculdades locais em escolas e 
associações de moradores. 
1.3.1 Contratar mais contadores de 
histórias. 

FCC, Sec.Mun.Ed 
Buscar parcerias: 
Faculdades Locais; 
Associações de 
moradores; 

5 anos. 

 2. Contratação 
bibliotecários. 

2.1 Que todas as bibliotecas da cidade 
possuam bibliotecário formado ou cursando. 

2.1.1 Sugerir às faculdades locais a 
abertura do curso de biblioteconomia. 
2.1.2 Criação do cargo de bibliotecário 

FFC, Sec.Mun.Ed 
Parcerias: 
Faculdades locais 

9 anos. 
 



e contratação por parte da SSE.  

 3. Criação de 
projetos 
sociais de 
leitura. 

3.1 Criar e manter quatro clubes de leitura por 
ano na cidade. 

3.1.1 Estimular a criação de clubes de 
leitura, círculos literários, contação de 
histórias, em todos os bairros,  

FCC, Sec.Mun.Ed 
Parcerias: 
Sec Est Ed, Livrarias 
ACIC, CDL 

Indefinido. 

 

12.3 EIXO 3 – VALORIZAÇÃO DA LEITURA E DA COMUNICAÇÃO 

 Campanhas na imprensa local e em lugares de acesso público para desenvolver maior consciência sobre o valor social do livro e da leitura. 
 Ações para converter o fomento às práticas sociais da leitura em políticas de estado no âmbito local. 
 Publicações impressas e outras mídias dedicadas à valorização do livro e da leitura.  

 

Objetivo Geral Objetivo 
Estratégico 

Meta Ação Respons Prazo 

Estimular o 
hábito de leitura 
através dos 
meios de 
comunicação. 

1. Campanhas 
permanentes na 
mídia local para a 
valorização do 
livro e da leitura. 

1.1 Realizar 
campanhas 
periódicas junto 
a mídia local 
sobre assuntos 
voltados ao livro 
e a leitura. 

1.1.1 Criar, junto ao setor de comunicação social da prefeitura, 
canal aberto com os meios de comunicação social. 
1.1.2 Levar ao conhecimento do cidadão todas as ações 
envolvendo o assunto livro e leitura. 
1.1.3 Aproveitar personalidades locais: atletas, empresários, para 
ações em favor do livro e da leitura. 

FCC 
Parcerias: 
Comunicação social; 
Mídia local; 

Imediato 

 2. Levar aos 
bairros e às 
escolas palestras 
de valorização do 
livro e da leitura. 

2.1 Realizar 
palestras em 
todas as escolas e 
associações de 
moradores de 
Criciúma. 

2.1.1 Criar roteiro de palestras em escolas e associações de 
moradores. 
2.1.2 Participar das SIPAT em empresas locais. 
2.1.3 Envolver a Academia Criciumense de Letras e faculdades 
locais. 

FCC 
Faculdades locais; 
Sec.Mun.Ed 
Parcerias: 
Academia Cric 
Letras. 

2 anos. 

 

 

 

 

 



12.4 EIXO 4 – APOIO À CRIAÇÃO E AO CONSUMO DE BENS DE LEITURA  

• Apoio aos autores locais (edições independentes, contatos com editoras,   
oficinas de formação). 
• Apoio para o desenvolvimento de cadeias locais de produção do livro (editoras, livrarias,  
distribuidoras, bancas, gráficas-editoras e outros pontos de venda). 
• Fomento à distribuição, circulação e consumo de bens de leitura. 
 

Objetivo Geral Objetivo 
Estratégico 

Meta Ação Responsável Prazo 

Incentivar o 
hábito de ler e 
escrever, através 
do incentivo à 
criação literária 
local. 

1. Apoio aos 
autores locais. 
 

1.1 Tornar mais 
dinâmica a 
interação dos 
escritores locais 
com a comunidade. 
1.2 Descobrir 
talentos literários.  

1.1.1 Participação dos autores locais nas feiras de livro. 
1.1.2 Análise e compra dos livros de autores locais aprovados para 
bibliotecas municipais e adoções para leitura extra-classe, com visita 
dos autores nas escolas. 
1.1.3 Cadastro geral de escritores locais. 
1.1.4 Cursos de produção literária. 
1.1.5 Estímulo à publicação de coletâneas de autores locais. 
1.2.1 Realizar e  estimular   concursos literários. 

SMC 
Academia Cric Letras. 
Parcerias: 
Faculdades locais; 
Escolas locais; 

2 anos. 

 

 
 


