
PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTE SERRADA 

PROGNÓSTICOS PARA O FUTURO DA ÁREA 

EIXOS TEMÁTICOS E DIRETRIZES/ OBJETIVOS 

ESTRATÉGIAS, AÇÕES, METAS, PRAZOS DE EXECUÇÃO E INDICADORES DE AVALIAÇÃO E RESULTADOS 

 

 

Eixo Temático I: Gestão Cultural – Organização e planejamento da gestão municipal em cultura. 

Diretriz/objetivo: Efetivar as Políticas Públicas Culturais para a reestruturação organizacional e democratização das 

ações da área. 

 

Estratégia 1: Organizar e Estruturar a Gestão da área Cultural. 

Ações: 

- Revisar e adequar as leis existentes, e colocar em execução o Sistema Municipal de Cultura e seus elementos constitutivos; 

- Buscar junto aos Governos Federal e Estadual, a iniciativa privada local e regional, recursos para o desenvolvimento e fomento 

de projetos e a projeção dos agentes culturais através de editais municipais; 

- Estabelecer parcerias e intercâmbios entre os grupos artísticos da região da AMAI para divulgação em redes sociais, portais de 

notícias, rádios, jornais, igrejas e escolas; 

- Reunir periodicamente representantes dos setores da cultura local para discutir ações a serem desenvolvidas (o que está 

funcionando, o que precisa melhorar, onde buscar recursos/parcerias, como organizar e divulgar eventos); 

- Buscar parcerias com empresas privadas locais e regionais (SESC, SENAI, SENAC) para efetivação das ações e políticas 

públicas para a área; 

- Tornar ativo o Conselho Municipal de Cultura, atuante e fiscalizador com transparência de suas atividades; 

- Realizar de Conferências de Cultura bianuais. 

- Incentivar o acesso dos agentes culturais, artistas na participação e na elaboração das políticas públicas; 

- Criar a casa de cultura de Ponte Serrada. 

Meta 1: Organização, estruturação e execução das políticas culturais, da parte funcional, de parcerias para desenvolvimento da 

área e do Conselho Municipal de Cultura.  

Prazo de Execução: Curto Prazo. 

Indicadores de Monitoramento e Avaliação: 

Acompanhar: - Regulamentação do Conselho Municipal de Política Cultural, - Implementação do Sistema Municipal de Cultura 

com a institucionalização do Plano Municipal de Cultura e demais elementos constitutivos. 

Quem acompanha: Gestão Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de 

Cultura e Câmara Municipal. 

 

Estratégia 2: Identificar, reconhecer e valorizar a diversidade cultural do Município de Ponte Serrada. 

Ações:  

- Realizar mapeamento cultural detalhado, por meio dos agentes culturais e de pesquisa de campo, redes sociais, rádios e sua 

catalogação; 

- Criar um sistema de cadastro e registro digital e físico para Promotores e Produtores Culturais municipais. 

 

Meta 2: Criação do Sistema Municipal de Indicadores Culturais  

Prazo de Execução: Médio Prazo. 

Indicadores de Monitoramento e Avaliação: 

Acompanhar: - Criação e implementação do Sistema Municipal de Indicadores Culturais,  

Quem acompanha: Gestão Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de 

Cultura e Câmara Municipal. 



Estratégia 3: Profissionalizar a Gestão Municipal em Cultura 

Ação: 

- Profissionalizar a área Cultural através da criação de cargos técnicos e a realização de concurso público para atendimento as 

necessidades técnicas da área.  

Meta 3: Criar cargos efetivos para prover as demandas de formação e administração da área cultural do município. 

Prazo de Execução: Curto prazo 

Indicadores de Monitoramento e Avaliação: 

Acompanhar: - Lei de criação de cargos técnicos para a Cultura, - Realização de concurso público para os cargos. 

Quem acompanha: Gestão Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de 

Cultura e Câmara Municipal. 

 

Eixo Temático II: Patrimônio Cultural – Identificação, reconhecimento, preservação, proteção legal, conservação e 

restauração. 

Diretriz/objetivo: Identificar, reconhecer, valorizar, preservar, proteger, conservar e restaurar o Patrimônio Histórico-

Cultural Material e Imaterial do Município de Ponte Serrada. 

Estratégia 4: Garantir a identificação e salvaguarda dos Patrimônios Culturais Material e Imaterial, portadores de referência de 

valores, identidades, ações e memória dos diferentes grupos da sociedade. 

Ações: 

- Criar lei municipal de proteção do patrimônio material e imaterial do município; 

- Mapear, cadastrar e registrar os bens culturais do município; 

- Incentivar com recursos financeiros e clipagem histórica do município, registrando os relatos dos protagonistas da época. Ex: 

confecção de livros com textos e fotos que documentam os fatos; 

- Pesquisar, identificar, reconhecer e salvaguardar as festas e ritos tradicionais e expressivos do município; 

- Promover eventos periódicos que reúnam ações culturais tradicionais a fim de dar reconhecimento destas atividades culturais do 

município; 

- Registrar os bens simbólicos culturais das etnias do município, quanto aos modos de vida, comidas, formas de trabalho, 

espiritualidade, conhecimentos, musicalidade, criando um espaço para um museu ou memorial histórico cultural do município, 

aportando-lhes a estrutura adequada. 

 

Meta 4: Identificação e reconhecimento de patrimônios históricos públicos ou privados, com mapeamento e cadastro dos bens 

culturais, com valorização e preservação, proteção, restauração e conservação do Patrimônio Material e Imaterial do Município. 

Prazo de Execução: Médio Prazo e manutenção permanente 

Indicadores de Monitoramento e Avaliação: 

Acompanhar: - Criação, sanção e aplicação da Lei de Proteção e Salvaguarda, - Criação e manutenção de Mapeamento e cadastro 

dos Bens Culturais 

Quem acompanha: Gestão Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de 

Cultura e Câmara Municipal. 

 

 

Eixo Temático III: Educação e Produção de Conhecimento - Formação, capacitação, qualificação e pesquisa. 

Diretriz/objetivo: Instituir, desenvolver e executar programas permanentes de formação, e buscar parcerias para 

capacitação, qualificação e pesquisa na área de cultura. 

Estratégia 5: Incentivar a produção de conhecimento através do fortalecimento institucional estimulando a formação e 

capacitação de gestores e agentes culturais e da comunidade em geral. 

Ações: 



- Criar programa permanente de formação cultural; 

- Realizar eventos permanentes de intercâmbio regional, educacional e formativo entre gestores e agentes culturais; 

- Promover oficinas e capacitações para o desenvolvimento de produtos diferenciados que despertem a criatividade e tornando a 

cultura local sustentável;  

- Buscar capacitações para o desenvolvimento da criatividade sustentável da cultura local. 

- Promover oficinas e capacitações para o desenvolvimento de produtos; 

- Buscar parcerias com entidades regionais, estaduais e federais para realização de oficinas e cursos de formação; 

- Promover a troca de conhecimento entre os fazedores de cultura e a população; 

- Capacitar os Conselheiros Municipais de Cultura para a aprovação de projetos, legislação, planejamento, orçamento e 

regulamentação; 

- Promover uma pesquisa que identifique o interesse da população em relação as atividades culturais, facilitando a identificação de 

futuras capacitações e realizações de projetos que possam contemplar as áreas de maior interesse. 

 

Meta 5: Instituição, desenvolvimento e execução de programas de formação e capacitação permanente em cultura. 

Prazo de Execução: Médio Prazo  

Indicadores de Monitoramento e Avaliação: 

Acompanhar: - Criação e implementação de Programas e Projetos de Formação Cultural e Artística.  

Quem acompanha: Gestão Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de 

Cultura e Câmara Municipal. 

 

Eixo Temático IV: Cultura Criativa- criação, produção, inovação, sustentabilidade, economia, promoção, difusão, 

circulação e inclusão na área de cultura 

Diretriz/objetivo: Incentivar a criação, produção, difusão e circulação de ações culturais criativas locais, focar em 

estratégias sustentáveis, bem como promover a inclusão destes valores. 

Estratégia 6: Criar, produzir, inovar, valorizar e promover ações culturais, usando estratégias sustentáveis a fim de estimular a 

diversificação dos mecanismos de financiamento para a cultura e de elevar o total de recursos destinados para atender as 

necessidades e peculiaridades da área e assim valorizar a criação e a promoção de ações culturais. 

Ações: 

- Estabelecer o calendário inclusivo dos eventos culturais; 

- Valorizar as manifestações culturais já existentes; 

- Promover e incentivar mostras, feiras, eventos comemorativos e exposições culturais, construindo o hábito da comunidade em 

consumir arte; 

- Impulsionar os agentes culturais locais para a comercialização e geração de renda através do seu trabalho; 

- Promover intercâmbio intermunicipal e suas manifestações artísticas; 

- Auxiliar na formalização de grupos através de cooperativas e associações para que as mesmas tenham maior acesso a recursos 

públicos; 

- Estimular o desenvolvimento cultural do município nas áreas rurais e urbanas considerando suas características; 

- Criar e incentivar projetos que viabilizam a contratação de shows com grupos renomados de diferentes modalidades culturais, 

proporcionando momentos de lazer à população e interação cultural; 

- Criar mecanismos de incentivos a ornamentação, embelezamento e preservação da cidade e dos espaços públicos; 

- Criar projetos com mecanismos de apoio específicos a festivais, mostras e feiras, garantindo a rotatividade, a abrangência e 

participação da produção cultural do município; 

- Ampliar, incentivar, garantir e inserir a participação de idosos, adultos, jovens e crianças nos fazeres culturais; 

- Buscar meios legais para propiciar financeiramente figurinos e cenário adequado às apresentações; 

- Manter o Desfile Cívico da Semana da Pátria; 

- Garantir a continuidade dos trabalhos da Banda Municipal Tropeiros da Ponte e o Encontro anual de bandas. 

- Promover Oficinas e Capacitações para o Desenvolvimento de produtos diferenciados que despertem a criatividade e tornando a 

cultura local sustentável como o Coral Shalom, Banda Municipal Tropeiros da Ponte, Centros de Tradições Gaúchas, Grupos da 



Encenação, Moto Trilheiros, músicos, danças e expressões artísticas, artesanatos, esportes, a fim de fomentar o turismo local com 

eventos específicos com temáticas únicos do local (feiras, eventos) gerar renda. 

- Promover intercâmbio entre as comunidades e suas festas típicas;  

- Realizar mostras das mais variadas manifestações artísticas e dos artistas do município e região;  

 

Meta 6: Estabelecimento de projetos e apoio financeiro, promovendo a diversidade cultural e promovendo o reconhecimento e a 

circulação de cultura primitiva, erudita, popular ou de massa, por intermédio do poder público em parceria com a iniciativa 

privada, proporcionando acesso e acessibilidade a bens e produtos culturais. 

Prazo de Execução: Médio Prazo  

Indicadores de Monitoramento e Avaliação: 

Acompanhar: - Número crescente de pessoas atendidas pela economia da cultura; - Criação e implementação de programas e 

projetos de incentivo à produção e valorização cultural e artística. 

Quem acompanha: Gestão Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de 

Cultura e Câmara Municipal. 

 

Estratégia 7: Difundir e promover as atividades e ações culturais do município 

Ações: 

- Otimizar as páginas digitais do município para que os bens artísticos e culturais, os eventos, os produtores e as entidades possam 

estreitar laços por meio da interatividade virtual e saber notícias sobre editais de chamamento público e políticas públicas de arte e 

cultura, divulgando, incentivando e acompanhando a criação de páginas nas redes sociais relativas aos produtores e suas 

comunidades de produção simbólica; 

- Estabelecer parcerias com universidades e faculdades da região da AMAI e de outras regiões, a fim de ampliar a visibilidade da 

produção simbólica de bens culturais mapeados, registrados, em desenvolvimento e de eventos, cultura criativa; 

 

Meta 7: Difusão e promoção da cultura local através da ampliação da comunicação sobre as atividades culturais locais 

Prazo de Execução: Curto Prazo  

Indicadores de Monitoramento e Avaliação: 

Acompanhar: - Número crescente de divulgação sobre bens e serviços culturais e número de atendimentos locais; - Meios e redes 

de comunicação. 

Quem acompanha: Gestão Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de 

Cultura e Câmara Municipal. 

 

Eixo Temático V: Infraestrutura - construção, ampliação, adequação e acessibilidade. 

Diretriz/objetivo: Construir, equipar, qualificar e manter um novo espaço cultural, democratizando e dando acesso aos 

bens, serviços e equipamentos culturais.  

Estratégia 8: Construir, ampliar e adequar espaços públicos para o uso de ações Culturais. 

Ações: 

- Construir e/ou adquirir espaço para alocar a Casa de Cultura de Ponte Serrada; 

- Modernizar a biblioteca pública municipal e investir no acervo; 

- Adequar os locais existentes atendendo aos requisitos legais de acessibilidade e desenvolvendo ações de promoção da fruição 

cultural por parte das pessoas com deficiência; 

- Construir e/ou estruturar palco coberto, ou concha acústica, ou espaço aberto para intervenções culturais, shows e eventos 

públicos.  

Meta 8: Construção e/ou aquisição de um novo espaço cultural para alocação da Casa de Cultura do Município, construção ou 

adequação de novos espaços e a manutenção, adequação e acessibilidade dos espaços existentes.  



Prazo de Execução: Longo Prazo  

Indicadores de Monitoramento e Avaliação: 

Acompanhar: - Elaboração, encaminhamento e execução de projetos para a construção, adequação e implementação de espaços 

culturais no município. 

Quem acompanha: Gestão Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de 

Cultura e Câmara Municipal. 

 


