
DECRETO N.º 1.949, de 24 de junho de 1997

 

Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual de Cultura.
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da competência que lhe confere o
art. 71, incisos III e IV, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 10 da Lei n.º
10.308, de 26 de dezembro de 1996,

 
DECRETA
 
Art. 1.º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Estadual de Cultura, que a este acompanha.
 
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 3.º Fica revogado o Decreto n.º 4.300, de 28 de fevereiro de 1994.
 
Florianópolis, 24 de junho de 1997
PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA

 
REGIMENTO INTERNO

Do Conselho Estadual de Cultura
 

CAPÍTULO I
Da Organização

 
Art. 1.º O Conselho Estadual de Cultura - CEC, vinculado à Fundação Catarinense de Cultura, é o

órgão consultivo e fiscalizador das atividades culturais do Estado de Santa Catarina.
 
Art. 2.º O Conselho Estadual de Cultura tem sua sede na Capital do Estado, é composto de 21 (vinte e

um) conselheiros, nomeados pelo Governador do Estado, dentre personalidades eminentes, de reconhecida
idoneidade e destacadas por seu trabalho em favor da cultura estadual, sendo 1 (um) membro nato - o
Diretor  Geral  da  Fundação  Catarinense  de  Cultura  -  e  8  (oito)  membros  indicados  por  entidades
representativas das diversas áreas culturais.

 
§  1.º  O  mandato  dos  conselheiros  coincidirá  com  o  período  de  governo,  permitida  uma  única

recondução consecutiva.
 
§ 2.º Se houver impedimento decorrente de afastamento temporário, o Presidente, ouvido o Conselho,

poderá designar substituto que preencha as condições estabelecidas no caput deste artigo.
 
§ 3.º O prazo para a designação prevista no parágrafo anterior não poderá ser superior a seis meses
 
§ 4.º Na hipótese de vaga por impedimento ou afastamento definitivo do conselheiro, novo membro

nomeado completará o mandato do titular anterior.
 
Art. 3.º Além do Presidente nato, o Conselho Estadual de Cultura tem a dirigi-lo um Vice-Presidente e

um Secretário eleitos pelo plenário.
 
Parágrafo único. Em caso de empate no processo eleitoral considerar-se-ão sufragados,  num único

escrutínio, para ambos os cargos, os nomes dos mais idosos; sendo ambos da mesma idade, o Presidente
exercerá o voto de Minerva.
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Art. 4.º O Vice-Presidente e o Secretário do Conselho serão eleitos por seus pares a cada dois anos, na

primeira reunião de março, por voto secreto, considerando-se eleitos os que obtiverem maioria absoluta
dos votos do Conselho.

 
§ 1.º É admitida a reeleição dos dirigentes referidos neste artigo.
 

§ 2.º Constitui exceção à regra deste artigo a eleição que se procede nos termos do artigo 3.o deste
Regimento, por se tratar de reestruturação da entidade.

 
Art. 5.º Os membros do Conselho Estadual de Cultura poderão afastar-se das funções por motivo de:
 
I - licença para tratamento de saúde, quer da própria, quer de pessoa da família;
II - licença para realização de cursos ou estudos fora da sede do Conselho.
III - licença para exercício temporário de funções especiais ou cargos de comissão.
 
§ 1.º O pedido de licença para tratamento de saúde deverá ser instruído com atestado médico.
 
§ 2.º A licença para tratamento de saúde será concedida pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias,

podendo ser prorrogada, uma vez, por idêntico período.
 
§  3.º  Transcorridos  os  prazos  mencionados  no  parágrafo  anterior,  se  o  conselheiro  continuar

impossibilitado de retornar à atividade, perderá, de pleno direito, o seu mandato.
 
§ 4.º O pedido de licença para a realização de curso ou estudos fora da sede do Conselho será deferido

pelo Plenário.
 
§ 5.º O prazo máximo de licença prevista no parágrafo anterior é de 180 (cento e oitenta) dias e seu

transcurso determinará a mesma conseqüência estatuída no § 3.º.
 
Art. 6.º A ausência não justificada do conselheiro a duas sessões ordinárias consecutivas, ou quatro

intercaladas num semestre, importará em renúncia tácita ao mandato.
 
Art. 7.º Declarado vago o cargo de conselheiro, pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no

artigo  5.º,  §§  3.º  e  5.º,  o  Presidente,  ouvido  o  Plenário,  encaminhará  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,
expediente solicitando nova nomeação, conforme estabelecido no artigo 3.º da Lei n.º 10.308, de 26 de
dezembro de 1996.

 
Art.  8.º  Os  membros  do  Conselho  Estadual  de  Cultura  não  terão  direito  a  nenhuma  espécie  de

remuneração, sendo o desempenho de seu munus considerado de natureza relevante, com prioridade sobre
outras funções que eventualmente exerçam no serviço público estadual.

 
§ 1.º Pelo fato de as reuniões do Conselho Estadual de Cultura serem realizadas na Capital, as despesas

decorrentes  de  hospedagem,  alimentação  e  transporte  dos  conselheiros  representantes  do  interior  do
Estado serão custeadas pela Fundação Catarinense de Cultura, com base nas diárias do grupo 3 da tabela
do Poder Executivo.

 
§ 2.º No caso de haver reuniões ou viagens dos conselheiros a serviço do Conselho Estadual de Cultura

fora da sua sede, vale o estabelecido no parágrafo anterior.
 
Art. 9.º O Conselho funcionará no período compreendido entre 15 de fevereiro e 20 de dezembro.
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Parágrafo  único.  Havendo  urgência,  poderá  o  Conselho,  durante  o  recesso,  reunir-se

extraordinariamente,  na forma do art.  16 deste Regimento,  assegurada ao Presidente a prática de atos
inadiáveis, da competência do Conselho, que os apreciará posteriormente.

 
CAPÍTULO II

Das Atribuições
 

Art. 10. O Conselho Estadual de Cultura tem as seguintes atribuições:
 
I - sugerir prioridades para o Plano Estadual de Cultura, nos termos do art. 173 da Constituição do

Estado;
II  -  propor  medidas  que  visem  a  estimular  a  interação  e  o  aprimoramento  cultural  do  Estado

preservando as manifestações das culturas regionais;
III  -  acompanhar a implantação da política de cultura do Estado, a qual  se integra às políticas de

comunicação, ecológica, educacional e de lazer;
IV - promover e apoiar campanhas que visem à preservação da memória e identidades catarinenses;
V  -  emitir  pareceres  sobre  programas  de  incentivo  às  manifestações  artísticas  submetidos  à  sua

apreciação;
VI - propor concessões de apoio administrativo, técnico e financeiro do Estado às instituições culturais

públicas ou privadas;
VII - emitir pareceres sobre a proteção do patrimônio cultural do Estado, de conformidade com a Lei

n.º 5.846, de 22 de dezembro de 1980, com as alterações da Lei n.º 9.342, de 14 de dezembro de 1993;
VIII - estimular a criação de Conselhos Municipais de Cultura;
IX - exercer atividades de estímulo ao desenvolvimento cultural;
X - elaborar e alterar seu Regimento Interno, submetendo-o à aprovação do Governador do Estado;
 

CAPÍTULO III
Da Competência do Presidente, do

Vice-Presidente e do Secretário
 

Art.  11.  O  Presidente  é  a  autoridade  administrativa  superior  do  Conselho  Estadual  de  Cultura,
cabendo-lhe  dirigir  e  orientar  os  trabalhos  internos,  presidir  as  reuniões  do  Plenário  e  exercer
representação externa, cumprindo e fazendo cumprir a legislação e as resoluções expedidas pelo órgão.

 
Art. 12. Compete ao Presidente:
 
I - presidir as sessões e os trabalhos do Conselho e de seus órgãos;
II - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
III - fixar a ordem do dia para as reuniões plenárias;
IV - designar relator para assuntos de competência do Plenário;
V - encaminhar às Câmaras, para exame e parecer, assuntos que requeiram sua audiência;
VI - participar, quando julgar necessário, dos trabalhos de qualquer Câmara;
VII - promover, por iniciativa própria, ou por proposta das Câmaras, consultas ou conferências com

pessoas ou órgãos de reconhecida competência para esclarecimento de matérias que interessem às decisões
do Conselho;

VIII  -  propor,  privativamente,  ao  Conselho,  a  criação  e  provimento  de  cargos  administrativos  na
Secretaria Executiva;

IX - encaminhar ao Governador do Estado, através da Fundação Catarinense de Cultura, indicações e
solicitações de servidores necessários ao funcionamento do Conselho;

X - representar o Conselho ou delegar a sua representação;
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XI - mobilizar os meios e recursos indispensáveis ao pleno e eficaz funcionamento do Conselho;
XII - constituir as Câmaras, mediante designação de seus membros;
XIII  -  baixar  os  atos  necessários  ao  exercício  das  tarefas  administrativas,  assim  como  os  que

resultarem de deliberação do Plenário ou das Câmaras;
XIV - delegar competência ao Vice-Presidente e ao Secretário;
XV - autorizar a execução de serviços fora da sede do Conselho;
XVI  -  manter  permanente  contato  com  o  Conselho  Nacional  de  Política  Cultural  e,  sempre  que

possível, com os demais Conselhos Estaduais de Cultura do País;
XVII  -  fazer  cumprir  as  disposições  de  lei,  deste  Regimento  e  das  normas  baixadas  para  o

funcionamento do Plenário e das Câmaras;
XVIII - decidir, pelo voto de Minerva, as votações que acusarem igual número de manifestações em

sentido divergente;
XIX - exercer as demais atribuições não especificadas neste Regimento e inerentes à sua função, “ad

referendum” do Plenário;
XX - autorizar e definir a concessão de diárias aos conselheiros conforme estabelecido no artigo 8.º
 
Art. 13. O Presidente do Conselho Estadual de Cultura será substituído em suas faltas e impedimentos,

sucessivamente, pelo Vice-Presidente e pelo Secretário.
 
§ 1.º O Presidente do Conselho poderá delegar a qualquer conselheiro atribuições de sua competência

desde que não originárias de lei.
 
§ 2.º O ato de sua delegação especificará a competência delegada e o respectivo prazo.
 
Art.  14. Compete ao Secretário proceder à lavratura das atas e leitura dos expedientes das Sessões

Plenárias.
 

CAPÍTULO IV
Do Funcionamento

 
SEÇÃO I

Do Plenário
 
Art.  15.  O  Conselho  Estadual  de  Cultura  se  reunirá  mensalmente,  em  sessão  ordinária,

independentemente de convocação, em dias úteis, no período vespertino, conforme calendário semestral a
ser previamente definido pelo Plenário.

 
Parágrafo único. Havendo justificadas razões, seja pelo volume de trabalho a ser desenvolvido pelo

Conselho, seja pela relevância dos assuntos a serem tratados, poderão ocorrer mais reuniões por mês,
convocadas extraordinariamente.

 
Art.  16. O Conselho Estadual de Cultura poderá reunir-se extraordinariamente mediante pedido do

Governador do Estado ao Presidente do Conselho, ou por iniciativa deste ou dos conselheiros, através de 5
(cinco) de seus membros.

 
Art. 17. A convocação para reuniões extraordinárias deverá ser feita com 72 (setenta e duas) horas de

antecedência,  pelo  menos,  tomando-se  as  providências  necessárias  a  fim  de  que  os  conselheiros,
domiciliados fora da sede da entidade recebam, em tempo, a convocação.

 
Art. 18. As sessões serão abertas com a presença de 10 (dez) membros, no mínimo.
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Art. 19. A sessão obedecerá à seguinte ordem;
 
I - leitura da ata da sessão anterior;
II - expediente;
III - comunicações da Presidência;
VI - ordem do dia;
V - comunicações pessoais.
 
§ 1.º O Conselho só poderá deliberar sobre a ordem do dia com a presença da maioria absoluta de seus

membros.
 
§ 2.º Faltando número no decurso da sessão, a matéria poderá ser discutida, mas a votação dependerá

sempre do quórum referido no parágrafo anterior.
 
Art. 20. As resoluções serão tomadas por maioria de votos dos presentes.
 

SEÇÃO II
Das Câmaras

 
Art.  21.  Para  estudo  dos  assuntos  de  competência  do  Conselho  ficam  constituídas  as  seguintes

Câmaras:
 
I - Câmara de Letras;
II - Câmara de Artes Plásticas;
III - Câmara de Música;
IV - Câmara de Artes Cênicas;
V - Câmara de Cinema e Vídeo;
VI - Câmara de Folclore e Artesanato;
VII - Câmara de Patrimônio Cultural e Natural;
VIII - Câmara de Legislação e Normas.
 
Parágrafo  único.  Além das  Câmaras  mencionadas  neste  artigo,  poderão  ser  constituídas  Câmaras

Especiais, de caráter temporário e fim específico.
 
Art. 22. Cada Câmara se comporá de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, dentre os

quais se elegerá um Presidente.
 
Art. 23. Os pronunciamentos das Câmaras terão caráter de parecer e serão submetidos à discussão e

votação do Plenário.
 
Art. 24. As Câmaras somente poderão deliberar com a presença da maioria de seus membros.
 
Art. 25. As sessões ordinárias da Câmara se realizarão mensalmente, sem o imperativo da convocação,

e as extraordinárias serão efetuadas após convocação do Presidente do Conselho.
 
Art. 26. As matérias distribuídas às diferentes Câmaras receberão parecer subscrito pela maioria de

seus integrantes.
 
Parágrafo único.  Compete ao Presidente da Câmara a designação de um relator para cada assunto

objeto de deliberação, devendo o Conselheiro eventualmente discordante justificar por escrito o seu voto.
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Art. 27. As Câmaras serão ouvidas sempre que o Plenário entender imprescindíveis os respectivos
pronunciamentos.

 
Art. 28. Cada conselheiro poderá participar de até duas Câmaras, salvo na hipótese de substituição

eventual ou de participação em Câmara Especial constituída na forma do parágrafo único do art. 21.
 

CAPÍTULO V
Da Votação

 
Art. 29. As deliberações do Conselho e das Câmaras serão tomadas através de manifestação oral ou

escrita  dos  conselheiros,  admitida  a  votação  secreta  quando  por  proposta  de  qualquer  conselheiro,  o
Plenário ou a Câmara assim o decidir.

 
Art.  30.  Ocorrendo  empate  na  votação  de  Câmara  constituída  por  número  par  de  conselheiros,

proceder-se-á à nova discussão e votação e, se persistir o mesmo resultado, será a matéria encaminhada
assim ao exame do Plenário.

 
Art.  31.  Qualquer  conselheiro  poderá  pedir  vista  de  processo  em  discussão,  devendo  devolvê-lo

obrigatoriamente na reunião seguinte do Conselho.
 

CAPÍTULO VI
Do Expediente Administrativo

 
Art. 32. O expediente do Conselho Estadual de Cultura ficará a cargo da Secretaria Executiva, dirigida

por um Secretário Executivo e integrada por servidores estaduais colocados à disposição daquela.
 
Art.  33.  Compete  ao  Secretário  Executivo,  além das  funções  inerentes  à  chefia  administrativa  da

Secretaria:
 
I - instruir os processos e encaminhá-los ao Presidente para as providências de estilo;
II - providenciar os serviços administrativos de expediente, atos, portarias, arquivos e outros;
III - despachar com o Presidente os assuntos pendentes de solução e de sua alçada;
IV - providenciar os demais serviços pertinentes à Secretaria;
V - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Presidente.
 

CAPÍTULO VII
Disposições Gerais

 
Art. 34. O Plano Estadual de Cultura será aprovado em Sessão Plenária do Conselho.
 
Art.  35.  Quando o  dia  marcado para  as  reuniões ordinárias  do  Plenário e  das Câmaras  recair  em

feriado, serão elas automaticamente transferidas para a semana seguinte, no mesmo horário.
 
Art. 36. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho, por maioria absoluta de

seus membros.

DEC-001949 http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/1997/001949-005-0-...

6 de 6 26/06/2014 16:25


