
RECOMENDAÇÃO Nº 1

O Conselho  Nacional  de  Política  Cultural  –  CNPC,  instado a  manifestar-se 

sobre o Termo de Parceria a ser firmado entre o Ministério da Cultura e a 

Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  (OSCIP),  Sociedade 

Amigos da Cinemateca (SAC), com fundamento no art.  10 da Lei  9.790/99, 

reunido ordinariamente nesta data e:

1. considerando que o referido Termo de Parceria tem por objeto a promoção 

de ações conjuntas visando à plena realização dos objetivos que norteiam as 

ações  de  fomento  à  produção  artística  e  cultural,  de  difusão,  por  meio  de 

mostras audiovisuais, exposições de artes e outros eventos, de capacitação de 

artistas,  produtores  e  realizadores,  de  pesquisa,  de  intercâmbio  técnico  e 

cultural, de preservação e de restauração do patrimônio e da memória visual e 

audiovisual,  bem como as ações do Programa Mais  Cultura,  instituído pelo 

Decreto nº 6.226 de 04 de outubro de 2007, de competência do Ministério da 

Cultura, e os projetos e programas operacionalizados pela OSCIP;

2. considerando os Planos de Trabalho, que integram o Termo de Parceria, sob 

os Títulos: a) Programa de Preservação e Difusão de Acervos Audiovisuais; b) 

Mais Cultura Audiovisual; e c) Programadora Brasil III; 

3. considerando que a maior parte das ações dos referidos Planos de Trabalho 

já está em curso desde 2006;

4. recomenda e referenda a parceria e destaca a relevância do objeto e das 

linhas de ação dos Planos de Trabalho, integrantes do referido termo;

5. recomenda que o Termo de Parceria seja remetido aos órgãos competentes 

do Ministério da Cultura, na medida em que não teve tempo nem condições 

para  efetuar  a  adequada  análise  técnica,  financeira  e  jurídica  de  todos  os 

elementos do Termo de Parceria;



6. recomenda à Coordenação-Geral do Conselho Nacional de Política Cultural 

– CNPC a adoção de providências visando criar  as condições institucionais 

adequadas,  com vistas  ao  fiel  cumprimento  das  regras  previstas  na  Lei  nº 

9.790/1999 (Lei das OSCIPs), em especial os artigos 10 e 11, de modo a evitar 

a burocratização das finalidades e dos procedimentos a serem adotados pelo 

Conselho.

Brasília, 20 de agosto de 2008.


