
PItEFETURA MUNICIPAL RE 

COCAL Estado do Piaui 
Prefeitura Municipal de Cocal de Teiha 

Gabinete da Prefeita 

LEI N0198/2016 	 Cocal de Tellia-PI, 23 de rnaio de 2016. 

"Institui o Plano Municipal de Cultura do snunicipio de Cocal de 
Teiha-PI e dá outras providéncias correlatas." 

A EXCELENTSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL BE TELBA-PI, 
ANA CELIA DA COSTA E SILVA, no uso das atribuiçoes faa saber que a Câmara Municipal de 
Coca! de Teiha aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica instituido o Piano Municipal de Cultura, na forma do Anexo desta Lei. 

Art. 2° - 0 Plano Municipal de Cultura é estruturado de acordo corn as seguintes diretrizes: 

I - fortalecer a institucionalização das poilticas culturais; 
II - intensificar o planejamento de prograrnas e acöes voltados ao campo cultural; 
ifi - consolidar a execucão de politicas püblicas para a cultura; 
IV - reconhecer e valorizar a diversidade; 
V - proteger e promover as artes e expressôes cultijrais; 
VI - universalizar o acesso a arte e a cultura; 
VII - qualificar ambientes e equipamentos culturais para a formação e fruição do püblico; 
VIII - permitir aos criadores o acesso as condicöes e meios de producão cultural; 
TX - ampliar a participacão da cultura no desenvolvimento socioeconôrnico; 
X - promover as condicoes necessárias para a consolidaçao da economia da cultura; 
XT - induzir estratégias de sustentabilidade nos processos culturais; 
XII - estimular a organização de instâncias consultivas; 
X11 - construir mecanismos de participacão da sociedade civil; 
XIV - ampliar o diálogo corn os agentes culturais e criadores. 

Art. 3°- Cabe a Secretaria Municipal de Cultura de Cocal de Teiha, corn o auxilio e a orientação do 
Conselho Municipal de Cultura, o acompanhamento e o monitorameuto da execução do Piano 
Municipal de Cultura. 

-Th 

Art. 40- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete dii Prefeita Municipal de Cocal de Teiha, Estado do Piaui, aos 23(vinte e três) dias do ma 
de maio do ano de 2016 (dois mil e dezesseis). 

ANA CELIA COSTA SILVA 
Prefe/21funicipal 

Nuinerada e publicada a presente Lei aos 23 (vinte e trés) dias do mês de rnaio do ano 
de 2016 (dois mil jidezesseis). 

IVANMONTEIRO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Adrninistracâo e Planejamento 
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PLANO MUNICIPAL DE CIJLTURA DE COCAL DE TELHA-PI 

o Piano Municipal de Cultura é urn importante instrurnento para o desenvolvimento da 
Cultura de Cocai de Telha. 

Ele servirá de norte para eiaboração e cumprirnento de poifticas piiblicas, diretrizes e 
critérios, o planejarnento, para a implementaçâo, o acompanharnento, a avaliaçâo, o monitorarnento 
e a fIscalizacão das acôes, projetos e programas na area cultural, em diálogo corn a sociedade civil. 

o Sistema Municipal de Cultura - SMC, que deverá ser instituido por lei especIfica, e o 
Sistema Municipal de Informacöes e Indicadores Culturais - SMIIC, deverão orientar a instituição 
de marcos legais e iiistãncias de participacão da sociedade cocaldetelhense, o desenvolvimento de 
processos de avaliacAo piiblica, a adocão de mecanismos de regulacâo e inducão do mercado e da 
economia da cultura. 

DIRETRIZES, ESTRATEGIAS E AcOEs 

CAPITULO I DO MUNICIPIO 

FORTALECER A INSTITUCIONALIZAçAO DAS POLITICAS CULTURAIS 

INTENSIFICAR 0 PLA1WEJAMENTO DE PROGRAMAS E ACOES VOLTADOS AO 
CAMPO CULTURAL 

CONSOLIDAR A EXECUçAO DE POLITICAS PIIBLICAS PARA A CULTURA 

Compete ao MunicIpio: 

• FORMULAR POLITICAS PUBLICAS, identificando as areas estratégicas de nosso 
desenvolvimento sustentável e de nossa inserçâo geopolitica no mundo coritemporâneo, 
fazendo confluir vozes e respeitaudo os diferentes agentes culturais, atores sociais, 
formacôes humanas e grupos étnicos; 

• QUALIFICAR A GESTAO CULTURAL, otimizando a alocacão dos recursos piThlicos e 
buscando a complementaridade corn o investimento privado, garantindo a eficácia e a 
eficiência, bern como o atendimento dos direitos e a cobranca dos deveres, aumentando a 
racionalizacâo dos processos e dos sisternas de govemabilidade, permitindo major 
profissionaiizaco e melhorando o atendiinento das demandas sociais; 

• FOMENTAR A CULTURA de forma ampla, estirnulando a criacão, producão, circulacão, 
promocâo, difusâo, acesso, consurno, documentaçâo e memória, também por rneio de 
subsidios a economia da cultura, rneeanismos de crédito e fmanciarnento, investimento 
através do Fundo de municipal Cultura, além dos ftndos privados, patrocinios a 
dispombilizacäo de meios e recursos; 

• PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL, reconhecendo a 
complexidade e abrangéncia das atividades e valores culturais, buscando dissolver a 
hierarquizacäo entre alta e baixa cultura, cultura erudita, popular ou de massa, primitiva a 
civilizada, e demais discriminacôes ou preconceitos; 

ME' 

livIii  
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AMPLIAR E PERMTTIR 0 ACESSO, compreendendo a cultura a partir da ótica dos 
direitos e liberdades do cidadão, sendo urn verdadeiro instrumento para a efetivação desses 
direitos e garantia de igualdade de condicöes, prornovendo a universalização do acesso aos 
meios de proclucão e fruição culturais, fazendo equilibrar a oferta e a dernanda cultural, 
apoiando a irnplantacäo dos equiparnentos culturais e financiando a prograrnacão regular 
destes; 

• PRESERVAR 0 PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL, resguardando bens, 
docurnentos, acervos, artefatos, vestIgios e sitios, assim como as atividades, técuicas, 
saberes, linguagens e tradicôes, que nâo encontram amparo na sociedade e no mercado, 
permitindo a todos o cultivo da memória comurn, da história e dos testemunhos do passado; 

• AMPLIAR A coMuNlcAcAo E POSSIBIIJTAR A TROCA ENTRE Os DIVERSOS 
AGENTES CULTURAIS, criando espacos, dispositivos e condicöes para iniciativas 
compartilhadas, o intercmbio e a cooperacäo, aprofundando o processo de integração 
nacional, absorvendo os recursos tecnológicos, garantindo as conexöes locais corn as fluxos 
culturais contemporâneos e centros culturais internacionais, estabelecendo parâmetros para 
a globalizacão da cultura; 

• DIFUNDIR OS BENS, CONTEUDOS E VALORES oriundos das criaçöes artIsticas e das 
expressöes culturais locais, buscando efetivacao e difusào em todo a território brasileiro e 
no mundo; 

ESTRUTURAR E REGULAR A ECONOMIA DA CULTURA, construindo modelos 
sustentáveis, estimulando a economia solidéria e formalizando as cadeias produtivas, 
ampliando o mercado de trabaiho, a emprego e a geracão de renda, promovendo o 
equilibria regional, a isonomia de cornpetiçào entre os agentes, principalmente em campos 
onde a cultura interage corn o mercado, a producao e a distuibuicão de bens e conteidos 
culturais internacionalizados. 

São fundamentais para o exercIcio da função do MunicIpio: 

• 0 cornpartilharnento de responsabiidades e a cooperacão entre as entes federativos; 

• A instituicào e atualização de marcos legais; 

• A criacão de insténcias de participacão da sociedade civil; 

• A cooperacão corn os agentes privados e as instituicöes culturais; 

• A relacão corn instituiçöes universitárias e de pesquisa; 

• A disponibilizacão de inforrnacöes e dados qualificados; 

• A regionalização das politicas culturais; 

• A atualizacão dos mecanismos de fornento, incentivo e frnanciamento a atividade cultural; U 
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ESTRATEGL4S E ACOES 

1JI4STITUIçOEs E MECANISMOS DE INTEGRAçA0: 

1.1.1 - Aderir ao Sistema Nacional de Cultura (SNC), apoiando sua implantaçao como instrumento 
de articulacão, gestâo, informaçáo, formaçào e prornocão de politicas pübiicas de cultura, corn 
participação e controle da sociedacle civil, envoivendo as frês esferas de governo (federal, estadual e 
municipal), bern como regulamentar a criaçäo do Sistema Municipal de Cultura, do qual deverá 
fazer parte: a Secretaria Municipal de Cultura; o Conseiho Municipal de Cultura; o Piano Municipal 
de Cultura; a Conferéncia Municipal de Cuitura; o Fundo Municipal de Culturais e o Sisterna 
Municipal de Informacöes e Tndicadores Culturais; 

1.1.2 - Impiantar e consolidar o Sistema Municipal de Jnformacöes e Indicadores Culturais, 
relacionados a producao e a fruição de obras artisticas e expressöes culturais do municIpio; 

1.1.3 - Fomentar parcerias entre Os setores pübiicos e privado e a sociedade civil para produzir 
diagnósticos, estatIsticas, indicadores e metodologias de avaliacao para acompanhar as mudancas na 
cultura do municIpio; 

1.1.4 - Disseminar subsidios para formulacâo, impiementacão, gestão e avaliaçAo das politicas 
culturais, corn o objetivo de aprimorar e integrar os modelos especIficos de gestâo do setor no 
municipio; 

1.1.5 - Estruturar urn sistema de acompanhamento, controle social e avaiiacâo do Piano Municipal 
de Cultura que contemple as demandas das linguagens artIsticas e das imi1tipias expressôes e 
identidades culturais; 

1. 1.6 - Estabelecer uma agenda compartilhada de politicas, programas, projetos e acôes entre os 
órgãos de educação em todos os niveis de governo, corn o objetivo de desenvolvimento de 
diagnósticos e pianos conjuntos de trabalho e articulação das redes de ensino e acesso a cultura; 

1. 1.7 - Propor urn sistema articuiado de açôes entre as diversas instncias de governos que mantém 
interface corn os rneios de comunicacão püblicos, de modo a garantir a transversalidade, equidade e 
intersetorialidade de efeitos dos recursos aplicados no fornento a difusão cultural; 

1.18 - Criar e garantir o funcionamento de departamentos multimidia em todos os órgàos e 
equipamentos culturais, para o fomento e difusào da cultura por rneio da tecnologia digital, 
democratizando a producào, o consumo e a recepcão das obras; 

1.1.9 - Modemizar a infraestrutura de arquivos, bibliotecas e outros centros de inlormação, 
efetivando a constituicão de urna rede municipal de equipamentos pübiicos de acesso ao 
conhecimento; 

A ElM/I11  
1.1.10 - Fomentar a instalaçao e a arnpliaçào de acervos püblicos de másica e fonotecas nas 
escolas, bibliotecas e centros culturais; 	 >' 

1.1.11 - Estabelecer urn sistema municipal dedicado ao restauro e a aquisicão, formacão, 
preservação e difusão de acervos de interesse páblico no campo das artes visuais, audiovisual, 
livros, arqueologia e etnologia, arquitetura, desenho, msica e demais midias; 
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1.1.12— Apoiar e estirnular a criação de museus, e a formacào de sisternas de redes que integrem as 
instâncias governamentais e nào-governarnentais; 

1.1.13 - Estimular e apoiar a criação de centros de referéncia cornunitários voltados as culturas 
populares no municIpio, corn a funcão de registro da memória, desenvoivimento de pesquisas e 
vaiorizacão das tradiçöes locais; 

1.1.14 - Estabelecer a participacão continua dos órgãos culturais nas instâncias intersetoriais do 
municIpio que defmem e implementam as politicas de inc1uSo digital; 

1.1.15 - Ampliar e aprimorar o flincionamento das redes de intercâmbio dos agentes, artistas, 
produtores e pesquisadores dos diferentes setores artisticos e culturais no âmbito municipal, 
regional e nacionais; 

1.1.16 - Apoiar seminários nacionais e encontros regionais e estaduais para a análise, articulação e 
aprimoramentos dos projetos educacionais de valorizaçâo da Cultura; 

1.1.17— Fortalecer a participacâo municipal nas redes, fóruns e organismos internacionais ligados a 
cultura, dando amplitude e divulgacão as suas discussöes; 

1.1.18 - Incentivar as parcerias sobre ternas e experiências culturais corn outros municIpios e on 
Estados; 

1.1.19 - Promover pianos bilaterais e multilaterais de cooperacâo técnica e fmanceira, visando a 
troca de experiências, conhecimentos e metodologias para a viabilização de programas municipais; 

1. 1.20 - Fomentar e apoiar a criação de uma rede de cooperacão entre órgãos do governo federal, 
estadual e municipal e de organizacöes civis, para promover o conhecimento sobre o patrimonio 
cultural espalhado pelo território nacional, por meio da implementaçâo de mapeamentos e 
inventários; 

1.1.21 - Criar o Forum Municipal de Cultura, para integrar todas as manifestaçöes artIsticas do 
municfpio, sendo órgão de representacão das politicas püblicas de cultura; 

1.1.22 - Criar urn Seminrio Regional corn o objetivo de avaliar as propostas municipais e sua 
conternplacão no Plano Nacional de Cultura e/ou transformacöes em projetos e programas. 

1.2—FINANCIAMENTO: 

1.2.1 - Ampliar os recursos para a cultura e otimizar o seu uso, visando ao beneficio de toda a 
sociedade e ao equilibrio entre as diversas fontes: orcamento pñblico, corn a fixacão em lei de urn 
percentual minirno dos recursos para a area; fundos püblicos; rerthncia fiscal; e capital privado; 

1.2.2 - Estabelecer critérios de prioridade para o fmanciamento pflblico de atividades que gerem 
fortalecimento da diversidade municipal, bern-estar social e integracão de esforcos pelo 
desenvolvirnento sustentável e socialmente justo; 
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1.2.3 - Desconcentrar os investimentos p -dblicos em cultura considerando desigualdades sociais, 
disparidades do municipio e perfis populacionais e identitários historicamente desconsiderados em 
termos de apoio, investimento e interesse comercial; 

1.2.4 - Estabelecer critérios para a arnpliacäo do uso de editais e comissOes de selecão pflblica na 
escoiha de projetos para destinacão de recursos püblicos provenientes do orçamento e da reniincia 
fiscal; 

1.2.5 - Jncentivar o uso de editais corn ampla divulgacão na mIdia, pelas entidades financiadoras 
privadas, bern como por organizacöes não governamentais e instituiçöes pflblicas que oferecam 
recursos para. cultura; 

1.2.6 - Tntegrar o funcionamento e articular os marcos regulatórios dos mecanismos de incentivo 
fiscal e de arrecadacâo e aplicacào de fundos do rnunicipio; 

1.2.7 - Estimular o aprimoramento gerencial do Fundo municipal de Cultura de Coca! de Teiha-PI, 
instituldo pela Lei Municipal n° 161/2013 de 09 de dezembro de 2013; 

1.2.8 - Incentivar a formacào de consórcios intermunicipais, de modo a evitar desperdIcios e elevar 
a eficácia das açöes de planejamento e execucão de politicas regionalizadas de cultura; 

1.2.9 - Elaborar, em parceria corn bancos e agéncias de crédito, modelos de financiamento para as 
várias linguagens artIsticas, que contemplem suas condiçöes socioeconômieas de producào e 
circulacão e superem os gargalos para o desenvolviniento da producâo independente do municIplo; 

1.2.10 - Amp!iar as linhas de financiamento de infraestrutura e o fomento a producão de contefldos 
para a radio e a televisão digital, corn vistas a democratizacão dos meios de cornunicação e a 
valorização da diversidade cultural; 

1.2.11 - Apoiar e incentivar corn a Caixa Econômica Federal - CEF e bancos de fomento, linhas de 
crédito subsidiado para fmanciamento da requalificacao de conjuntos arquitetônicos e imóveis 
isolados de interesse histórico ou cultural; 

1.2.12 - Abrir editais conjuntos dos órgãos de cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, 
desenvolvimento e comunicaçöes, entre outros, para o fornento de estudos intersetoriais e extensão 
cultural; 

1.2.13 - Estabelecer parcerias e programas de cooperacâo entre os órgäos de cultura e as 
comunidades ciganas, corn o intuito de elaborar urn sistema de financiamento das politicas pib1icas 
para a cultura Cigana; 

1.2.14 - Estabelecer parcerias corn bancos e seguradoras para a estruturação de seguros de 
previdência e patrimoniais destinados a proteger os produtores de todos os segmentos culturais; 0 
13— LEGISLAçAO: 

1.3.1 - Apoiar a adoção de polIticas puiblicas para a divisão de competências entre os órgàos de 
cultura federais, estaduais e municipais, bern como das instâncias de acompanhamento e avaliação 
das politicas do setor; 
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1.3.2 - Apoiar programas de cooperação téenica para atualizaçâo e alinhamento das legislacoes 
federais, estaduais e municipais; 

1.3.3 - Apoiar a constituiçào de agendas, frentes e comissOes parlamentares reunidas em torno de 
temas culturais, tais como a elevacâo de dotacão orçamentária, o aprimoramento dos marcos legais, 
o fortalecimento institucional e o aprimoramento dos canals de participacão e controle social; 

1.3.4 - Criar marcos legais de protecào aos corihecimentos e as expressöes cuiturais tradicionais e 
aos direitos coletivos das populacoes detentoras desses conhecimentos e autoras dessas 
mariifestaçôes; 

1.3.5 - Criar no ãmbito do munic{pio representacóes institucionais que fiscalizem os direitos 
autorais, adequando os processos regulatórios as necessidades dos artistas corn as novas 
teenologias; 

1.3.6 - Apoiar a revisao da legislacâo brasileira sobre direitos autorais, se necessário apresentando 
propostas, corn vistas a equilibrar os interesses dos criadores, investidores e usuários, estabelecendo 
relacôes contratuais maisjustas e critérios mais transparentes de arrecadacâo e distribuiçâo; 

1.3.7 - Envoiver os órgãos de gestão da politica de cultura no debate sobre a atualizacão das leis de 
cornunicacão social, abrangendo os meios impressos, eletrônicos e de internet, bern como os 
serviços de infraestrutura de telecomunicaçöes e redes digitais; 

1.3.8 - Integrar, em açöes de ãmbito regional, os Pianos de Preservação de Sitios Históricos, Pianos 
de Saivaguarda de Bens Culturais Imateriais e Pianos Estratégicos de Desenvolvimento Turistico, 
entre outros instruinentos de preservacio cultural existentes; 

1.3.9 - Acompanhar, fiscalizar e propor a defmicâo dos marcos legais e organizacionais que 
ordenarâo o desenvoivimento tecnológico, a sustentabilidade e a deniocratizacão da mIdia 
audiovisual; 

1.3.10 - Participar dos esforços de intensificaçâo e qualificacao dos debates sobre revisão e 
atualizaçâo das regras internacionais de propriedade intelectual e de clesenvolvimento de software 
Iivre, corn vistas a compensar as condiçôes de desigualdade dos palses em desenvolvirnento em 
relaçâo aos palses desenvolvidos; 

1.3.11 - Legislar sobre a preservacão e protecào do patrimônio material e imaterial de Cocal de 
Tetha-PI, tombado e registrado em âmbito municipal e/ou estadual e/ou federal, bern como 	a 
regulamentar a poiltica de preservacào das respectivas areas de entomo dos bens tombados. 

CAPITULO 11—DO INCENTLVO, DA PROTEçAO E DA VALORIZACAO DA CUTLTURA 
COCATELHENSE 	 17 RECONHECER E VALORIZAR A D1VERSIJMDE 

PROTEGER E PROMOVER AS ARTES E EXPRESSOES CIJLTURAIS 
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A cultura deve ser pensada constantemente corno fator preponderante para o 

desenvolvimento, buscando sempre a valorização de identidades: do coletivo e do individual. 

A formaco sociocultural do Brasil é marcada por encontros étnicos, sincretismos e 
mesticagens. Cocal de Telha -P1 não poderia ser diferente, por ser uma terra incrivelmente 
hospitaleira, onde se fixarn pessoas de diferentes raizes culturais, acrescentando elementos 
importantes para o desenvolvimento da cidade. 

A diversidade cultural se atualiza - de maneira criativa e ininterrupta - por meio da 
expressão de seus artistas e de suas multiplas identidades, a partir da preservacão de sua rnemória, 
da reflexão e da critica. Assim, as polIticas püblicas de cultura devem adotar medidas, prograrnas e 
açöes para mapear, reconhecer, valorizar, proteger e promover essa diversidade cultural. 

ESTRATEGIAS E AçOES 

2.1 - INCENT1VAR, PROTEGER E VALORIZAR A DIVERSIDADE ARTISTICA E 
CULTURAL: 

2. 1.1 - Viabilizar, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, a promoco de 
seminários, minicursos, workshops de Educacão Patrimonial nas Escolas Municipais, em parceria 
corn instituicôes nào governarnentais e/ou Estacluais e/ou Federais; 

2.1.2 - Incentivar, atnpliar e divulgar a aproxirnacâo entre as acöes de promocào do patrirnônio dos 
órgAos municipais, estaduais e federais de cultura e das iniciativas sirnilares realizadas em escolas, 
museus, universidades, publicaçöes e meios de comunicaçào e outras instituiçöes de estudos e de 
fomento; 

2.1.3 - Viabilizar a criaçäo de urn órgão municipal de fiscalizaçâo e promocão do Patrimônio 
Histórico, Arquitetônico, Artistico e PaisagIstico; 

2.1.4 - Capacitar gestores para lidar corn as especificidades das politicas de preservacâo e acesso ao 
patrimônio material e imaterial; 

2.1.5 - Mapear, reconhecer e registrar as expressöes da diversidade Cocateihense, sobretudo 
aquelas correspondentes ao patrimônio imaterial, corno as linguas, as paisagens e manifestacOes 
populates presentes no municipio; 

2.1.6 - Viabilizar, sob a responsabilidade da Secretaria municipal de Cultura de Coca! de Teiha-PI, 
o estimulo e o fornento a pesquisa, o registro e a preservacào das práticas socioculturais, 
valorizando a diversidade e a inclusão social em espacos como as universidades pãblicas, os 
museus e outras instituiçöes vinculadas a memória; 

2.1.7 - Fomentar o mapeamento, o registro, a catalogação e a criaçao de Centros Culturais que 
trabaihem no campo da memória, corn a finalidade de promover açOes de preservacão e 
dinarnizaçao dos bees patrirnoniais locais; 

2.1.8 - Promover a criação de rede eletrônica de arquivos püblicos e privados de interesse social, 
que contribuam para a construção da memória e da identidade dos diferentes grupos formadores da 
sociedade Cocatethense; 
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2.1.9 - Atualizar a infraestrutura tecnológica e modernizar o funcionamento de instituiçöes 
detentoras de acervos, bern como estabelecer normas e critérios para a digitalizacão de conteiidos 
culturais; 

2.1.10 - Inventariar, proteger e estudar os sItios arqueológicos e pré-históricos da regiâo de Cocal 
de Teiha, fuinando parcerias para a manutençào e preservacào dos locais, viabilizando a criaçâo do 
"Centro de Visitação aos Tesouros de Cocal de Teiha"; 

2.1.11 - Incluir a culinária, a gastronomia, os utensIlios e as cozinhas como patrimônio 
Cocateihense material e imaterial e promover o registro de suas práticas, reconhecendo as diferentes 
gastronomias corno patrirnônio a ser preservado e difundido; 

2.1.12 - Mapear o patrimônio Cocateihense guardado por instituiçöes pblicas, privadas e 
organizaçöes sociais, corn o objetivo de formacao de urn Banco Municipal de Registros Cultural, 
bern como realizar urn programa continuo de digitalização e de microfilmagem de acervos; 

2.1.13 - Promover a criaçào de urn Museu Cocatethense; 

2.1.14 - Incorporar estudos de natureza sociocultural, a semelhança dos estudos de impacto 
ambiental e de vizinhança exigidos por lei, para obras püblicas e privadas, de qualquer porte, 
projetadas para areas urbanas e rurais; 

2.1.15 - Instituir cornissöes formadas por representantes dos poderes püblicos municipal, estadual e 
federal, representantes da sociedade civil organizada e da iniciativa privada, para definir poilticas 
urbanas capazes de assegurar a requalificacão e valorizacäo de acervos arquitetônicos, urbanisticos 
e paisagIsticos de Coca] de Telha e região, especialmente as protegidas por instrumentos legais 
diversos; 

2.1.16 - Promover a formacâo e qualificacão de pessoal nas areas de gestào, conservação 
preventiva e requalificacào do patrimônio edificado e urbanIstico; 

2.1.17 - Criar uma politica de reproducão de saberes populares, por meio de diversas estratégias, 
entre etas: a relação corn o sistema formal de ensino, a identificação dos chamados "Mestres dos 
Saberes" ou "Tesouros Humanos"; e sua integração a oficinas-escolas itinerantes, corn bolsas para 
mestres e aprendizes; 

2.1.18 - Estimular a integraçao da cultura popular e erudita - patrimônio material e irnaterial - corn 
a producão contemporãnea, em espacos püblicos, a exemplo: pracas, igrejas; corn a realização de 
concertos, performances, pecas teatrais, dança, exposicöes de artes visuais, artesanato e oficinas de 
criação; 

2.1.19 - Capacitar educadores, bibliotecários e agentes do setor páblico e da sociedade civil para a 
atuação como mediadores de leitura e reflexâo cultural em escolas, bibliotecas, centros culturais e 
espacos comunitários; 

2.1.20 - Inventariar acervos disponhveis, bern como adquirir novos acervos visando a criacão e/ou 
reestruturaçao de bibliotecas em Cocal de Teiha; 

2.1.21 - Fomentar a difusào nacional das variaçöes regionais da culinária cocaldetelhense, 
valorizando os hábitos de alimentacão saudável e a producão sustentável de alimentos; 
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2.1.22 - Mapear e incentivar o estudo e a preservaco das culturas de imigrantes, que contribuiram 
para a formacâo da cultura local; 

2.1.23 - Realizar programas de resgate, preservacão e difusão da memória artistica e cultural dos 
grupos que cornpôem a sociedade cocaldeteihense, especialmente aqueles que tenham sido vItimas 
de discrirninaçâo e marginalizacão, corno os indigenas, os ciganos, os quilombolas e moradores de 
zonas rurais e areas urbanas periféricas ou degradadas; 

2.1.24 - Promover e incentivar o estudo e o registro das linguas faladas em Coca] de Teiha, em 
parceria corn universidades e centros de pesquisa, bern como realizar programas de valorização e 
estImulo ao uso das mesmas; 

2.1.25 - Mapear linguas e dialetos regionais e de grupos étnicos e socioeconômicos diferenciados, 
visando a valorizaçào, preservacão e a difusao, valorizando as diversas formas e sistemas de 
cornunicacão linguIstica; 

2.1.26 Jncentivar a criacão de cooperativas para a produção e comercializacão de artesanato em 
suas diferentes fonnas, bern como Criar a "Casa do Artesäo" de Cocal de Teiha; 

2.1.27 - Estabelecer instrumentos normativos relacionados ao respeito, conservaçào, preservacão e 
rnanutenção do patrimônio artistico e cultural regional, incentivando o uso sustentável do mesmo e 
promovendo a apropriacão social do patrimânio sob a guarda dos museus, compreendendo-os como 
arquivos de valor; 

2.1.28 - Atualizar e aprirnorar a preservacão e a pesquisa dos acervos de fotografia, criando urn 
banco de imagens regionais, agregando-o a relatórios históricos e sociais sobre usos e costumes da 
época a que a fotografia fizer referéncia; 

2.1.29 - Criar e executar programas de resgate de obras literárias de artistas locais, bern como 
buscar a viabilizaçâo de publicacâo de livros e revistas e uso da niidia, para a pro ducâo e a difusao 
da producao literária local; 

- 	2.1.30 - Realizar mapeamento e apoiar as manifestaçôes culturais que se encontram mais 
ameacadas devido a processos migratórios, modificacöes do ecossisterna, transformaçöes aceleradas 
na organizacão social, e de comunicacâo; bern como as arneacadas devido a preconceitos e 
discrirninaçöes de género, de orientaçào sexual e variadas formas de deficiências fisicas ou mentais; 

2.1.31 - Estimular a participacao dos idosos no debate em tome dos processos de tombamento do 
patrimônio material e registro do patrimônio irnaterial, fomentando a preservacão e a difusâo da 
rnernória sobre os saberes advindos da experiencia dos cidadãos (a exemplo: registrar histórias 
individuais sobre a cidade a sua formacao). 

CAPITIJLO ifi - DO ACESSO 

U1VERSALIZAR 0 ACESSO A ARTE EX CULTURA 

QUALIFICAR AMBIENTES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS PARA A F0RMAcAO E 
FRUIcAO DO PUBLICO 
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PERMITIR AOS CRIADORES 0 ACESSO AS C0NDIçOES E MIEIOS DE PRODUcAO 
CULTURAL 

0 alt 215 da Constituiçao da Repitblica Federativa do Brasil diz que é garantido a todos o 
pleno exercIcio dos direitos culturais e acesso as fontes da cultura nacional. Portanto, o acesso a arte 
e a cultura, a memória e ao conhecirnento são condicöes fundamentais para o exercIcio pleno da 
cidadania e para a formacão da subjetividade e dos valores sociais. 

E necessário fazer corn que todos tenham contato COffi Os bens sirnbólicos e conteñdos 
culturais do passado e do presente, diversificando as fontes de informacào. Isso requer a 
qualificacão dos ambientes e equiparnentos culturais em patamares contemporâneos, aumento e 
diversificação da oferta de programaçôes e exposiçöes, atualização das fontes e canais de conexão 
corn os produtos culturais e a arnpliação das opçöes de consunio cultural dornéstico. 

Faz-se premente diversificar a acão do Estado, gerando suporte aos produtores das diversas 
rnanifestaçöes criativas e expressöes simbólicas, alargando as possibilidades de experimentaçào e 
criação estética, inovação e resultado. Isso pressupôe novas conexöes, formas de cooperação e 
relação institucional entre artistas, criadores, mestres, produtores, gestores culturais, organizaçôes 
sociais e instituicöes locais. 

0 Poder Püblico e a Sociedade devem pactuar esforcos para garantir as condicôes 
necessárias a realizaçào dos ciclos que constituem os fenômenos culturais, fazendo corn que sejam 
disponibilizados para quern os demanda e necessita. 

ESTRATEGLAS E AcOEs 

3.1 - FLUXO DE PRoDuçAo E FORMAçAO DE PUBLICO: 

3.1.1 - Fomentar grupos e organizaçôes coletivas de pesquisa, produção e difusão das artes e 
expressöes culturais especialmente em locais habitados por comunidades ciganas, indigenas e de 
outros grupos formadores da cultura local; 

3.1.2 - Criar meios de desenvolvimento de producöes artisticas por meio de concessâo de bolsas, 
elaboracão de programas, realizacão de festivais, simpósios e eventos de natureza similar, em 
ãmbito cultural e/ou académico; 

3.1.3 - Promover constantemente programas de capacitacão para toda a classe cultural, artistas, 
produtores culturais, captadores de recurso, gestores de atividades culturais e prestadores de 
serviços temporários; 

3.1.4 - Promover parcerias corn as empresas, comerciantes locais e outros órgãos piThlicos,  
utilizando-se da redução de impostos, criação de selo de apoio cultural, exposicäo do norne/marca 
do parceiro, entre outros rneios viáveis e formas de parceria, corn o objetivo de fomentar a fruição 
dos produtos culturais e formação de piblico; 

3.1.5 — Garantir as condicöes rnateriais e socioambientais, aldm das bases institucionais e técnicas, 
necessárias a producao e transmissão de bens culturais de natureza imaterial; 
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3.1.6 - Incentivar a integraçào das comunidades educacionais de órgos mi.rnicipais, estaduais e 
federais, promovendo intercârnbios culturais dos artistas e gestores em cultura do Piaui; 

3.1.7 - Criar e atualizar mensalmente uma agenda cultural local, agregando atividades de pequeno, 
médio e grande porte, produzidas tanto pelo meio pblico quanto privado, ampliando a divulgacâo 
das producôes culturais, se possivel evitando conilitos de datas corn outros eventos pré-
programados, de mesma natureza, ate mesmo em nivel estadual. 

3.2 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS E cmcuLAcAo DA PRoDucAo: 

3.2.1 - Criacâo de centros de producao cultural, sob a gestao municipal e/ou comunitária, 
incentivando os jovens e as crianças ao conhecimento e a fruição das artes e das expressöes 
culturais como rneio de formação da cidadania; 

3.2.2 - Estimular o uso das unidades educacionais, piiblicas e privadas, como espaco para 
capacitacão das várias vertentes artisticas e expressôes culturais, bern como promover a difusão por 
meio de festivais, mostras e outros rneios cabiveis. 

33— EST1MULO A DIFUSAO POR MIEIO DA MIIMA: 

3.3.1 - Estimular os meios de comunicacâo já constituidos na regiäo (televisão, radiodifunio, 
revistas, jomais impressos, sItios de informacão) a propagar, por meio de comerciais, divulgacão da 
agenda cultural, eventos e produtos jornalIsticos - matérias, artigos, notas, etc. - a producAo cultural 
e artistica local. 

CAPITULO 1V - DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

AMPLIAR A PARTICIPAçA0 DA CULTIJIRA NO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONOMICO 

PROMO VER AS CONDIcOES NECESSARLAS PARA A CONSOLIDACAO DA 
ECONOMIA DA CULTURA 

INDUZIR ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDADE NOS PROCESSOS C1JLTIJIIAIS 

A cultura faz parte da dinârnica de inovaçâo social, econômica e tecnológica. Da complexidade do 
campo cultural derivam distintos modelos de producäo e circulacão de bens, serviços a contthdos, 
que devem ser identificados e estimulados, corn vistas na geracão de riqueza, trabaiho, renda e 
oportunidades de empreendimento, desenvolvimento local e responsabilidade social. 

Nessa perspectiva, a cultura é vetor essencial para .a construçäo e qualificacào de urn modelo de 
desenvolvirnento sustentável. 

A diversidade cultural produz distintos modelos de geracão de riqueza que devem ser reconhecidos 
e valorizados. 0 Piano estabelece vinculos entre arte, ciéncia a economia na perspectiva da inclusão 
e do desenvolvimento. Suas proposiçöes contemplam a forrnação profissional; a regulamentaçâo do 
mereado de trabalho para as categolias envolvidas corn a producao cultural; a o estimulo aos 
investimentos e ao empreendedorisrno nas atividades econômicas de base cultural, entre elas o 
turismo, as comunicaçóes, a indiisfria gráfica, a fonográfica, a arquitetura, a moda, dentre outras. 
Por outro lado, avaliza a insercâo de produtos, práticas e hens artísticos e cuiturais nas dinâmicas 

V 
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econômicas contemporâncas, corn vistas a geração de trabaiho, renda e oportunidades de inclusào 
social. 

ESTRATEGIAS E AcOES 

4.1 - CAPACrFAçAO E ASSISTENCIA AO TRA]3ALHADOR DA CULTLJRA: 

4.1.1 - Desenvolver e gerir junto aos órgãos pñblicos de educacão, prograrnas integrados de 
capacitacâo para a area da cultura, estimulando a profissionaiizacao e o fortalecimento cia economia 
em todos as segmentos artisticos e culturais; 

4.1.2 - Jncentivar a criacäo de cursos Iivres, técnicos e superiores de formação, pesquisa e 
atualizaçao profissional, estirnulando nesse processo a reflexão sobre as linguagens artisticas e 
expressöes culturais; 

4.1.3 - Atuar em parceria corn as instituiçöes de ensino, sobretudo as universidades e escolas 
técnicas püblicas, para o aprirnoramento continuo ,  de cursos voltados a formacào de gestores de 
instituicäes e equipamentos culturais, englobando, alcim das técnicas de expressão, a gestão 
empresarial e o usa das tecuologias de inforrnacào e comunicaçâo; 

4.1.4 - Estabelecer parcerias entre as órgàos de educaçâo, cultura, Sistema S e ONGs, para a 
realização de cursos de capacitacâo em centros culturais e outros espacos, destinados a todos os 
grupos sociais e as várias faixas etárias, e torná-Ios agentes de propagação de atividades artIsticas e 
culturais; 

4.1.5 - Instituir programas, em conjunto corn as organizacöes e entidades civis, para capacitar as 
artesoes em sua relação corn a economia contemporânea global, estirnulando a reflexão e a decisao 
autônoma sobre as opcOes de exploração sustentável do seu patrimônio, produtos e atividades 
culturais; 

4.1.6 - Fomeitar a capacitacão e o apoio técmco para a producão de matérias primas e produtos 
relacionados as atividades artIsticas e culturais, fortalecendo suas economias; 

4.1.7 - Realizar programas de capacitaçâo técnica de agentes locais para a implementação de pianos 
regionais de preservacão do patrimônio cultural, captacào de recursos e planejamento urbano; 

4.1.8 - Implementar iniciativas de capacitacão e fomento ao usa de meios digitais de registro, 
producão e difusão cultural, ampliando as açöes de apropriacão social das tecnologias cia 
inforrnação e da cornunicaçäo, como a programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura; 

4.1.9 - Fomentar a forrnação e a capacitacâo de jovens e idosos para a produçao cultural, 
assegurando condiçöes de traballio e geracão de renda, em todas as areas sociais particularmente em 
areas de marginalização social; 

4.1.10 - Estimular a organização de cursos de graduacâo, pos-graduacâo e prograrnas de extensão 
em universidades federais nas areas da arte cénica, plástica e misica, dedicados a formação de 
criticos especializados nas mais diversas iinguagens artisticas e expressöes culturais; 

4.1 .11 - Criar programas de qualificacão dos cursos de formação e capacitaçâo dos profissionais do 
turismo e da educacão, no que diz respeito ao patrimônio e a diversidade cultural e ambiental. 
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4.2 - ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA: 

4.2.1 - Realizar programas para o estabeleciinento de modelos de desenvolvirnento sustentável, que 
reduzam a desigualdade regional scm prejuIzo da diversidade cultural e ambiental, por meio da 
exploraçào comercial de produtos, atividades e bens culturais; 

4.2.2 - Jnstituir programas de fomerito e incentivo para regular e democratizar os efeitos de geracào 
de trabaiho e renda nas economias ligadas as artes e as manifestaçöes culturais; 

4.2.3 - Oferecer apoio técnico as iniciativas de associativismo de produtores e artistas que não 
queiram submeter-se a interrnediacão da venda de seus trabaihos, fortalecendo a economia solidária, 
incentivando os pequenos e médios empreendedores culturais e estimulando a organizacào dos 
trabaihadores da cultura em associaçöes, cooperativas, sindicatos on Organizaçôes da Sociedade 
Civil de Interesse Püblico (OSCIPs), entre outros; 

4.2.4 - Instituir programas de incubadoras de empresas culturais em parceria corn a iniciativa 
privada, organizacoes sociais e universidades, Sebrae e Ministério de Desenvolvimento, Indiistria e 
Comércio Exterior; 

4.2.5 - Incentivar a exportacão cultural, por meio de programas integrados do governo federal 
realizados em parceria corn a iniciativa privada, estimulando a valorização da diversidade regional 
como fator de diferenciação de produtos e serviços e de fortalecimento da econornia; 

4.2.6 - Regulamentar o acesso facilitado ao consumo cultural para crianças, jovens e idosos, 
garantindo-Ihes descontos em bilheterias e nas compras de produtos culturais, segundo urn critério 
ethrio; 

4.2.7 - Fomentar a aquisicão de computadores, programas e servicos de navegacao para uso 
artistico e cultural, reservando atendimento especial e capacitacào técnica a grupos detentores de 
saberes e práticas tradicionais e populares; 

4.3 - TURISMO CULTURAL: 

4.3.1 - Incentivar modelos de desenvolvirnento turIstico que respeitem as necessidades e interesses 
dos visitantes e populacöes locais, garantindo a preservacâo do patrimônio histórico e ambiental, a 
difusão da rnemória sociocultural e a ampliação dos meios de acesso a fi-uicão da cultura; 

4.3.2 - Realizar campanhas e programas integrados corn foco na infonnaçâo e educação do turista 
para difundir o respeito e o zelo pelo patrimônio material e imaterial dos destinos visitados; 

4.3.3 - Instituir e difundir programas integrados que preparem as localidades para a atividade 
turistica local por meio do desenvolvimento da consciéncia patrimonial e ambiental, forniação de 
guias e de gestores; 

4.3.4 - Elaborar portal na internet para a difusão de conhecimentos sobre as artes e as rnanifestaçöes 
culturais; em ârnbito regional, estadual, nacional e internacional, por meio da disponibilizacão de 
bancos de dados e sistemas de compartilhamento livre de infonnaçöes; 
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4.3.5 - Desenvolver metodologias de mensuraçâo dos impactos socioculturais do turismo de massa 
em nossa regiào; 

4.3.6 - Criar politicas fiscais capazes de arrecadar recursos do turismo cultural em beneflcio dos 
hens e manifestaçöes de arte e cultura local; 

4.3.7 - Apoiar e zelar pelo turismo baseado nas festas, tradiçöes e crencas do povo Cocaldete[hense; 

4.3.8 - Estabelecer politicas de acoihimento ao intercãmbio de manifestaçôes culturais regionais. 

4.4 - REGULAcA0 ECONOMICA: 

4.4.1 - Promover os interesses regionais relativos a cultura nos organismos nacionais e 
intemacionais de governanca sobre o Sistema de Propriedade Intelectual e outros foros 
internacionais de negociacâo sobre o comércio de bens e serviços; 

4.4.2 - Promover a defesa de direitos associados ao patrimônio cultural, em especial os direitos de 
imagem e de propriedade intelectual coletiva, de populacôes detentoras de saberes tradicionais; 

4.4.3 - Promover o direito dos povos e das comumdades detentoras de conhechnentos e expressôes 
tradicionais sobre a exploracâo comercial de suas culturas, estimiilando sua participacão na 
elaboraçao de instrumentos legais que garantani a reparticão equitativa dos beneficios resultantes 
desse mercado; 

4.4.4 - Criar mecanismos de isenção e incentivo fiscal para facilitar aos artistas e aos produtores 
culturais o acesso aos bens tecnológicos, materiais e insumos de suas atividades, instituindo urna 
politica tributária diferenciada para a sua difusâo, circulaçäo e comercializacão; 

4.4.5 - Estimular o aurnento do controle na fascalizaçao local, na salda de obras do municIpio em 
operacöes mercantis e apoiar a simplificacão cia legislaçao para recepcão e trânsito de obras para 
exposicão; 

4.4.6 - Instituir urn catálogo regional de registro gratuito e especIfico a cada area artIstica 
colocando a disposicão, em banco de dados oflcial, imagens de obras de arte, müsica, Iivros e textos 
sob o dommnio p(iblico, que possam servir a difusão das artes. 

CAPITULO V - BA PARTICIPAçAO soci& 

ESTIMULAR A ORGANIZAçA0 BE INSTANCIAS CONSULTIVAS 

CONSTRUIR MECANISMOS BE PARTICJPAçAO BA SOCIEDADE CIVIL 	 V 

AMPLLAR 0 DIALOGO COM Os AGENTES CULTURAIS E CRIADORES 

0 desenho e a implementaçào de polIticas püblicas de cultura pressupöem a constante 	(3 
relacão entre Estado e sociedade de forma abrangente, levando em conta a complexidade do campo 
social e suas vinculacôes corn a cultura. 
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Além de apresentar aos poderes püblicos suas necessidades e dernandas, os cidadâos, 

criadores, produtores e empreendedores culturais devem assurnir corresponsabilidades na 
irnplernentaçâo e na avaliaçâo das diretrizes e metas, participando de programas, projetos e acöes 
que visern ao cumpriniento do Piano Municipal de Cultura de Cocal de Teiha. 

Retoma-se, assim, a ideia da cultura corno urn direito dos cidadãos e urn processo social de 
conquista de autonornia, ao niesmo tempo em que Se ampliam as possibilidades de participacão dos 
setores culturais na gestão das politicas cuiturais. Nessa perspectiva, diferentes modalidades de 
consuita, participação e diálogo sâo necessários e fundamentais para a construção e 
aperfeicoamento das poilticas püblicas. 

Reafirma-se, corn isso, a importância de sistemas de cornpartilhamento social de 
responsabilidades, de transparência nas deliberaçöes e de aprimorarnento das representaçöes sociais 
buscando o envolvimento direto da sociedade civil e do rneio artistico e cultural. 

Este processo vai se completando na esfruturacão de redes, na organização social dos 
agentes culturais, na ampEiaço de mecanismos de acesso e no acompanhamento püblico dos 
processos de realizaçAo das poilticas culturais. 

Esta forma colaborativa de gestão e avaliacäo tanibérn deve ser subsidiada pela publicaçào 
de indicadores e inforrnacöes do Sistema Municipal de Informaçôes e Jndicadores Culturais, 
proposto nesse Piano, e que deve ser instituido corn o Sisterna Municipal de Cultura. 

ESTRATEGL4S E AcOES 

5.1 - CONSOLIDAAO DOS SISTEMAS DE PARTICII'AcAo SOCIAL NA GESTAO 
DAS POLiTICAS CULTURAIS: 

5.1.1 - Articular os sistemas de comunicaçâo, principalrnente, internet, radio e televisão, ampliando 
o espaço dos veiculos pñblicos e cornunitários, corn os processos e as instâncias de consulta, 
participacAo e diálogo para a formulação e o acompanhamento das poilticas culturais; 

5.1.2 - Potencializar, em parceria corn sociedade civil, Os equipamentos e espacos culturais, 
bibliotecas, museus, cineclubes, cinemas, centros culturais e sitios do patrimônio cultural como 
canais de comunicacão e diálogo corn os cidadãos e consumidores culturais, ampliando sua 
participacao direta na gestão desses equipainentos; 

5.1.3 - Jnstituir o financianiento das poilticas culturais e o apoio aos segmentos culturais e aos 
grupos, respeitando a diversidade da cultura regional; 

5.1.4 - Ampliar a transparência e fortalecer o controle social sobre os modelos de gestão das 
politicas culturais e setoriais, ampliando o diálogo corn os segmentos artisticos e culturais; 

5.1.5 Consolidar atividades que envolvam a forniuiaçäo e o debate sobre as politicas culturais, 
consolidando espacos de consuita, reflexão critica, avaiiacão e proposicäo de conceitos e 
estratégias; ilia,  
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5.1.6 - Realizar a Conferência Municipal de Cultura, pelo menos, a cada dois anos, envolvendo a 
sociedade civil, os gestores piblicos e privados, as organizaçôes e instituicöes culturais e os agentes 
artisticos e culturais; 

5.1.7 - Apoiar a realizaçäo de encontros que debatam e avaliern questöes especIficas relativas aos 
setores artisticos e culturais, estimulando a insercão de elernentos crIticos nas questôes e o desenho 
de estratégias para a politica cultural do Municipio; 

5.1.8 - Promover a articulaçâo do Conseiho Municipal de Cultura corn outros da mesma natureza 
voltados as politicas pñblicas das areas alms a cultural; 

5.1.9 - Estimular a presenca de representantes dos diversos setores artIsticos e culturais, bern corno 
de especialistas, pesquisadores e técnicos nos encontros dedicados a diseussâo e avaliaçâo das 
politicas ptiblicas de cultura, setoriais e intersetoriais; 

5.1.10 - Prornover espacos permanentes de diálogo e fóruns de debate sobre a cultura, abertos a 
populacão e aos segmentos culturais. 

Cocal de Teiha, Estado do Piaui, aos 23(vinte e trés) dias do rnês de rnaio do ano de 2016 (dois mu 
e dezesseis). 

ANA CELIA DkSTA  SIL VA 
Prefeita9i'niaoal 

ytwl~~ 
IVANMONTEIRO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Adininisfracão e Plan ejam ento 

Rua Francisco Alves Mendes, no 149 - Centro - CEP: 64.278-000 - Cocal de Teiha/PI 
CNPJ 0  01.612.574/0001-83E-mail: pm.coca1dete1ha.pi(hotmaiI.com  Telefones :(86)3263 0238/0157 

www.prefeituradecocaldetelhapLgov.br  


