
                                                                                  

 

COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS 

 

UNIDADES 

VINCULADAS 

ENDEREÇO ATIVIDADES 

Secretaria 

Municipal de 

Cultura 

Praça Wilson Eloy 

Pimenta, nº 100, 

Centro – Paço 

Municipal 

Formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de Cultura - PMC, executando as 

políticas e as ações culturais definidas; 

Implementar o Sistema Municipal de Cultura - SMC, integrado aos Sistemas Nacional e Estadual de Cultura, articulando os 

atores públicos e privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, 

descentralizando e democratizando a sua estrutura e atuação; 

Promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do Município, 

considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local; 

Valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social do Município; 

Preservar e valorizar o patrimônio cultural do Município; 

Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos 

de interesse do Município; 

Manter articulação com entes públicos e privados visando à cooperação em ações na área da cultura; 

Promover o intercâmbio cultural em nível municipal, regional, nacional e internacional; 

Assegurar o funcionamento do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC e promover ações de fomento ao 

desenvolvimento da produção cultural no âmbito municipal; 

Descentralizar os equipamentos, as ações e os eventos culturais, democratizando o acesso aos bens culturais; 

Estruturar e realizar cursos de formação e qualificação profissional nas áreas de criação, produção e gestão cultural; 



                                                                                  

Estruturar o calendário dos eventos culturais do Município; 

Elaborar estudos das cadeias produtivas da cultura para implementar políticas específicas de fomento e incentivo; 

Captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos, entidades e programas internacionais, federais e 

estaduais. 

Operacionalizar as atividades do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC e dos Fóruns de Cultura do Município; 

Realizar a Conferência Municipal de Cultura - CMC, colaborar na realização e participar das Conferências Estadual e 

Nacional de Cultura; 

Exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições. 

 

 

 

Conselho Municipal 

de Políticas 

Culturais - CMPC 

 

 

 

Praça Wilson Eloy 

Pimenta, nº 100, 

Centro – Paço 

Municipal 

Propor, acompanhar, avaliar e fiscalizar ações de políticas públicas para o desenvolvimento da Cultura, a partir de 

iniciativas governamentais ou em parceria com agentes privados, sempre na preservação do interesse público; 

Incentivar estudos, eventos, atividades permanentes e pesquisas na área da Cultura; 

Propor e analisar políticas de geração, captação e alocação de recursos para o setor cultural; 

Colaborar na articulação das ações entre organismos públicos e privados da área da Cultura; 

Aprovar os planos, programas e projetos destinados à promoção e desenvolvimento das atividades culturais, bem como 

emitir e analisar pareceres sobre questões culturais; 

Estudar e sugerir medidas que visem à expansão e ao aperfeiçoamento das atividades e investimentos realizados pela 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no que se refere à Cultura; 

Cadastrar as entidades, empresas e grupos que atuem na área cultural e mantê-los informados das atividades do Conselho 

e dos assuntos importantes do setor; 

Realizar conferências anuais com a presença de entidades, empresas, grupos e pessoas que atuam na área cultural para 

avaliar a política do setor e elaborar propostas para o seu aperfeiçoamento; 

Buscar articulação com outros Conselhos e entidades afins, objetivando intercâmbios, acúmulo de experiências e ações 

conjuntas quando possível; 



                                                                                  

Definir diretrizes para a política cultural a ser implementada pela Administração pública municipal; 

Elaborar e aprovar seu regimento interno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa da Cultura 

João Costa e Silva 

 

 

Rua Benjamim 

Constant, esquina com 

Rua Moacir Teles, nº 

01, Centro 

Fortalecer e fomentar a diversidade e pluralidade das atividades culturais e a constituição de grupos voltados às diversas 

formas de manifestação cultural e artística 

Promover a equidade na produção, difusão e fruição da cultura, colaborando para a diminuição das desigualdades no 

acesso à cultura na cidade 

Estimular o debate, a reflexão e a criação artística e intelectual 

Promover e valorizar a leitura, observando os preceitos internacionais da Biblioteconomia e da Ciência da Informação 

Preservar o patrimônio histórico-cultural, bem como os costumes e os valores culturais importantes para a história do 

Município, criando mecanismos de difusão e de educação patrimonial 

Preservar e ampliar o acesso aos acervos municipais, em especial os documentos de valor histórico e artístico 

Elaborar e executar políticas e ações de preservação e valorização do patrimônio cultural 

Fomentar a participação social na identificação, preservação, proteção e valorização do patrimônio histórico e cultural; 

Promover a gestão do acervo arquivístico de valor permanente 

Realizar ações de valorização e fomentar a divulgação do acervo 

Desenvolver, implementar e gerenciar as bases de dados de registro, controle e pesquisa do acervo arquivístico; 

Garantir a preservação dos acervos por meio de políticas de conservação preventiva e curativa, bem como da adoção de 

tecnologias que possibilitem a recuperação e reprodução de informações 

Realizar e apoiar pesquisas histórico-culturais; 

Propor e executar política de acesso às informações e documentos do acervo arquivístico. 

 

 

 

 

Viabilizar e administrar o acesso à informação para a comunidade; 

Implementar e acompanhar o cumprimento de procedimentos administrativos no setor  da biblioteca; 



                                                                                  

 

 

 

Biblioteca Pública 

Municipal 

 

 

Rua Benjamim 

Constant, esquina com 

Rua Moacir Teles, nº 

01, Centro 

Administrar e responsabilizar-se pela infra-estrutura e acervo da biblioteca; 

Alimentar os sistemas de informação relacionados à biblioteca; 

Administrar fontes de informação externas; 

Coordenar atividades culturais voltadas à comunidade; 

Promover condições técnicas de pesquisa ao acervo; 

Promover campanhas educativas para o bom uso do acervo e dos ambientes que compõem a biblioteca; 

 

Prover, catalogar, classificar e cadastrar os itens informacionais e divulgá-los à comunidade. 

 

 

 

Associação das 

Fiandeiras de 

Piracanjuba 

 

 

 

Avenida Professor 

Percival Rebelo, s/n, 

Setor Norte 

Pesquisar, proteger e promover o patrimônio cultural da fiação, competindo-lhe executar a política de preservação, 

promoção e proteção deste mesmo patrimônio; 

Identificar os bens culturais e os acervos considerados de interesse de preservação para os processos da fiação, 

procedendo ao seu levantamento e pesquisa, ao armazenamento, registro e difusão de informações sobre o patrimônio 

cultural piracanjubense, em seus aspectos jurídicos, técnicos e conceituais, de forma direta ou indireta, por meio de 

parcerias com instituições públicas ou privadas e com a sociedade civil; 

Promover a adoção de medidas administrativas e judiciais para a preservação, conservação e proteção do patrimônio 

cultural, por meio de inventário, registro, tombamento, ações de salvaguarda e de vigilância e de outras formas de 

acautelamento; 

Promover a realização de ações educativas de identificação, valorização e proteção dos bens culturais relativos aos 

saberes e fazeres da fiação junto à sociedade e a instituições públicas ou privadas; 

Promover e incentivar o desenvolvimento de planos de gestão e de fiscalização preventiva e corretiva do bem cultural; 



                                                                                  

Executar, direta ou indiretamente, as obras e os serviços para a implantação de projetos de intervenção no bem cultural 

em questão; 

Desenvolver e adotar metodologias, normas e procedimentos para a realização de pesquisas, projetos, obras e serviços de 

conservação, restauração, intervenções urbanas e planos integrados de preservação e para o uso e a revitalização de bens 

relativos à cultura popular da fiação e de áreas protegidas ou de interesse cultural; 

Prestar assessoramento a instituições públicas, privadas e a interessados na elaboração de pesquisas, projetos e planos de 

identificação, intervenção, proteção e conservação de bens relativos à cultura popular da fiação ou de interesse cultural, 

observadas a conveniência e a oportunidade para a Associação; 

Prestar assessoramento a instituições públicas, privadas e a interessados na elaboração de pesquisas, projetos e planos de 

identificação dos bens culturais de natureza imaterial ou intangível, observadas a conveniência e a oportunidade para a 

Associação; 

Identificar, apoiar, promover e reconhecer os bens culturais de natureza imaterial ou intangível da cultura popular da 

fiação nas diversas formas de expressão cultural e de caráter simbólico que conferem valor identitário a coletividade; 

Promover pesquisas e colaborar, no que tange à execução, em programas, projetos, obras e serviços de conservação, 

restauração, revitalização, requalificação e gestão de bens protegidos ou de interesse cultural relativos aos saberes e 

fazeres da fiação, com vistas à sua adaptação às necessidades de novos usos, segurança e acessibilidade, observadas a 

conveniência e a oportunidade para a Associação; 

Manter intercâmbio com instituições de mesmo caráter públicas e privadas, nacionais e internacionais, com vistas à 

cooperação técnica, científica e financeira; 

Reunir, organizar e disponibilizar informações sobre o patrimônio cultural relativo à cultura popular da fiação. 

 

 

 

 

 

 

Congregar as Comunidades Quilombolas Urbana e Rural na região, realizando o interesse social e considerando, segundo 

os critérios de autodefinição, com trajetória histórica própria, dotada de relações territoriais específicas, com presunção 

de ancestralidade quilombola relacionada com resistência à opressão histórica sofrida, representando-os junto às 



                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação 

Quilombola de 

Piracanjuba Ana 

Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua H-4, nº 358, Vila 

São Vicente de Paula 

instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais;  

Respeitar e fazer a autodeterminação na comunidade Quilombola de Piracanjuba, como forma alternativa de organização 

Política e Social, enquanto componente de segmento social diferenciado; 

Promover o desenvolvimento econômico e social de caráter coletivo, através do fomento da comunidade, com sua 

organização para a cidadania, para as Políticas Públicas e a formação e implementação de ações para a superação da 

pobreza; 

Acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações dos Governos Federal, Estadual e Municipal e de Organizações do Terceiro Setor 

na área de jurisdição; 

Representar e apoiar cada membro e a própria Comunidade Quilombola de Piracanjuba, junto aos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário em todos os níveis, junto ao Terceiro Setor, a outras instituições de mesmo caráter que o seu, junto 

a instituições de pesquisa, educação, crédito, comunidade e cultura, em instâncias onde estejam em pauta os interesses 

da Comunidade e também na defesa de bens e direitos humanos, podendo para tanto, propor, em nome próprio, medidas 

judiciais ou comerciais necessárias à defesa de seus interesses; 

Promover, fiscalizar, normatizar, organizar e realizar festas e encontros culturais; 

Fiscalizar e garantir que construções e benfeitorias comunitárias só sejam realizadas com aprovação da comunidade; 

Fomentar, fortalecer, organizar e resgatar as manifestações culturais, religiosas e folclóricas da comunidade, buscando 

apoio nas três esferas de poder para a realização das romarias e festividades, atendendo questões como preservação das 

tradições e da cultura, a destinação de doações e atendimento aos festeiros e visitantes; 

Promover atenção à saúde de qualidade na área de sua atuação; 

Promover a confraternização da comunidade visando sua união para a busca de melhor qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

Apoiar e desenvolver ações e projetos nas áreas social, cultural e artística; 

Contratar serviços para seus associados em condições convenientes; 

Proporcionar o exercício e o aprimoramento da atividade com entidades especializadas, públicas ou privadas, o 



                                                                                  

 

 

 

 

Associação 

Orquestra 

Sinfônica Jonas 

Baleia de Souza 

Filho (Tio Fio) 

 

 

 

 

Rua Benjamim 

Constant, esquina com 

Rua Moacir Teles, nº 

01, Centro 

aprimoramento técnico, com base na elaboração recíproca; 

Propiciar apoio aos associados no que for necessário para melhor execução das atividades; 

Abertura de novos campos de trabalho no mercado para o exercício da atividade; 

Buscar convênios, verbas e doações em órgãos públicos (estaduais e federais) e privados (como sindicatos, universidades, 

cooperativas) previstos em lei; 

Motivar e estabelecer convênios com entidades governamentais ou não governamentais nacionais e estrangeiras nos 

âmbitos cultural, científico, educacionais e congêneres, para o desenvolvimento de projetos comuns, troca de 

informações, tecnologias e conhecimentos, para a realização de pesquisas, trabalhos de campo, exposições, palestras, 

cursos e atividades educativas sempre ligadas ao interessa da Associação; 

Elaborar, debater e implantar projetos, programas e planos de ação que promovam o desenvolvimento social e cultural, 

fomentem o empreendedorismo cultural e que sejam de interesse local e regional; 

Impulsionar a geração de trabalho e renda através do fortalecimento da cadeia produtiva; 

Fortalecer o trabalho do músico local. 

Associação da 

Orquestra 

Sertaneja 

Marinheiro 

Rua Benjamim 

Constant, esquina com 

Rua Moacir Teles, nº 

01, Centro 

Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

Desenvolver ações voltadas para a valorização e promoção da música raiz caipira e dos profissionais dessa área musical; 

Executar e promover ações culturais e educativas relacionadas à difusão, promoção e formação de público para a música 

raiz caipira; 

Elaborar e executar planos, programas e projetos artísticos voltados para a música raiz caipira; 

Produzir e criar produtos, publicações, serviços, espaços virtuais, produtos de comunicação, multimídia, divulgação e 

promoção institucional da organização, desde que o resultado seja integralmente voltado para os objetivos artísticos e 

culturais da Associação; 

Desenvolver programas que possam promover a gestão de espaços e equipamentos públicos e privados de natureza 

cultural, desde que pertinentes com os objetivos da Associação; 



                                                                                  

Criar e administrar corpos artísticos culturais, desde que compatíveis com os objetivos da Associação; 

Congregar os membros da Associação, promovendo a cooperação e a solidariedade entre eles, de modo a estreitar e 

fortalecer a união dos associados; 

Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.  

 

 

 




