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Sobre
O CTC é um órgão auxiliar do CIDISEM, competindo-lhe gerir e coordenar tecnicamente, as ações
referentes às Políticas Públicas Para Cultura no âmbito dos municípios consorciados, e em especial:

I – Formular e pactuar as diretrizes políticas para o desenvolvimento cultural;

II – Estudar, diagnosticar e propor alternativas para a superação dos entraves existentes ao
processo de desenvolvimento cultural;

III – Fortalecer a ação no planejamento e na execução das políticas culturais;

IV – Incentivar, proteger e valorizar a diversidade artística e cultural;

V – Universalizar o acesso à fruição e à produção cultural;

VI – Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável;

VII – Consolidar os sistemas de participação social na gestão das políticas culturais;

VIII – Apresentar um plano de trabalho compatível com suas atribuições;

IX – Oferecer subsídios para as manifestações do CIDISEM a respeito de problemas de ordem legal na
área da cultura;

X – Manter um arquivo ordenado da legislação e dos Estudos da Política Cultural local, Estadual,
Nacional e Internacional;

XI – Subsidiar tecnicamente a organização das Conferências Municipais;

XII – Subsidiar tecnicamente a criação, execução e acompanhamento dos Sistemas Municipais de
Cultura, dos Sistemas de Informações e Indicadores Culturais e dos Planos Municipais de Cultura;

XIII – Subsidiar tecnicamente a criação dos Conselhos Municipais de Política Cultural;

XIV – Subsidiar tecnicamente a criação dos Fundos Municipais e os Programas de Apoio a Cultura;

XIV – Preparar até o ultimo mês de cada ano relatório anual de suas atividades;
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XV – Agendar e representar o Consórcio, em reuniões com órgãos públicos federais, municipais,
regionais e locais da administração direta e indireta, alem de negociações com instituições privadas
com ou sem �ns lucrativos nacionais ou internacionais, em assuntos relativos às Políticas Culturais;

XVI – trabalhar para total efetivação da Convenção da UNESCO para Proteção e Promoção das
Expressões da Diversidade Cultura;


