
RESOLUÇÃO Nº 001/2003, DE 20 DE MARÇO DE 2003. 
 
 

Aprova o novo Regimento Interno do 
Conselho Estadual de Cultura e dá outras 
providências. 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA DE MATO GROSSO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando a deliberação, registrada 
em Ata, tomada na sessão extraordinária do dia 20 de março de 2003. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Estadual de Cultura de 
Mato Grosso, de acordo com o teor anexo a esta Resolução, cujas páginas vão 
assinadas e rubricadas pelo Presidente e todos os Conselheiros presentes. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
Registrada, Publicada, Cumpra-se. 
 
Conselho Estadual de Cultura, sala de sessões, em Cuiabá/MT, de 20 de março de 
2003. 
 

BENEDITO PAULO DE CAMPOS 
Presidente 

Conselheiros: 
JOÃO PEDRO MARQUES 
GUARACI JOSÉ DE ALMEIDA 
JOÃO ANTONIO BOTELHO LUCIDIO 
MARCIO HDSON ARRUDA FIGUEIREDO 
VERA REGINA MAGALHÃES BAGGETTI 
MARCOS PRADO DE ALBUQUERQUE 
ILTO SEVERINO DA SILVA 
FÁBIO FRANCISCO DA SILVA FILHO 



CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 
 

REGIMENTO INTERNO 
 
 

Capítulo I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 1º - O Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso, criado pela Lei nº 6.602, 
de 19 de dezembro de 1.994, modificado pela Lei nº 6.702, de 21 de dezembro de 
1.995, e regulamentado pelo Decreto nº 1.034, de 08 de agosto de 1.996 é um órgão 
colegiado vinculado à Secretaria de Estado de Cultura, com competência 
consultiva, deliberativa e recursal no âmbito da Política Estadual de Cultura, e 
reger-se-á por este Regimento e pelas normas aplicáveis. 
Parágrafo único – As expressões “CEC/MT”, “Conselho” e “Conselho Estadual de 
Cultura” são equivalentes quando assim referidos o Conselho Estadual de Cultura, 
no corpo deste Regimento Interno. 
 
Art. 2º - O CEC/MT tem por finalidades: 
I – O oferecimento de mecanismo permanente de cooperação das associações 
representativas, no planejamento e na execução da Política Estadual de Cultura; 
II – A implantação de um sistema participativo de planejamento e concepção de 
planos estratégicos plurianuais e os planos anuais, estabelecendo diretrizes, 
estratégias, prioridades e metas da Política Estadual de Cultura; 
III – A instituição e aplicação de instrumentos legais para incentivos fiscais e ações 
governamentais integradas em parceria com a sociedade econômica e a sociedade 
civil, de promoção do desenvolvimento cultural do Estado; 
IV – A emissão de pareceres técnico-culturais, inclusive sobre as implicações 
culturais de panos sócio-econômicos; 
V – O estabelecimento de mecanismos e critérios de seleção de projetos culturais a 
serem apoiados pelo sistema estadual de incentivo à produção cultural. 
 

Capítulo II 
DA COMPETÊNCIA 

 
Art. 3º - Ao Conselho Estadual de Cultura, compete: 
I – Apreciar o Plano Plurianual de Ação Cultural, visando adequar suas metas às 
reais necessidades e aspirações da sociedade; 
II – Definir e manter atualizada a política estadual de preservação e de difusão 
cultural do Estado, destacando: Diretrizes, Estratégias, Objetivos e Metas Setoriais, 
no contexto do Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Estado; 
III – Apreciar os relatórios periódicos de acompanhamento físico-financeiro do 
processo de execução orçamentária anual referente aos projetos do setor, 
estabelecendo parâmetros para correção de desvios e de atrasos na realização das 
metas previstas; 



IV – Apreciar o Relatório Anual de Atividades submetida pela Secretaria Estadual 
de Cultura, emitindo as recomendações para a programação de metas e estratégias 
de ação no período orçamentário subseqüente; 
V – Apreciar os projetos culturais regularmente submetidos ao Conselho nos 
termos deste Regimento e de normas complementares em vigor; 
VI – Exercer vigilância e controle social sobre a execução das ações governamentais 
associadas aos objetivos da Política Cultural do Estado, registrando a eficiência 
gerencial do desempenho executivo e perscrutando a eficácia social de seus 
resultados; 
VII – Induzir a interiorização das ações governamentais de apoio à Cultura, 
articulando-se com os Conselhos Municipais de Cultura na busca do mecanismo de 
cooperação técnico-financeira e de fortalecimento dos sistemas municipais de 
cultura; 
VIII – Emitir pareceres técnico-culturais, inclusive sobre as implicações culturais de 
planos sócio-econômicos; 
IX – Estabelecer mecanismo e critérios de seleção de projetos culturais a serem 
apoiados pelo sistema estadual de incentivo à produção cultural; 
X – Aprovar o seu Regimento Interno. 
 

Capítulo III 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 4º - O Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso terá uma composição 
bipartite, sendo integrado por 09 (nove) conselheiros titulares e 08 (oito) 
conselheiros suplentes representando as seguintes áreas: 
I – Área do Poder Público – conselheiro indicado pelo Governador do Estado; 
II – Área Artístico-Cultural – conselheiros eleitos e indicados pelo Fórum Estadual 
Artístico-Cultural; 
III – Cada área representada indicará 04 (quatro) representantes e igual numero de 
suplentes; 
IV – O Secretário de Estado de Cultura do Estado de Mato Grosso é membro nato 
do Conselho Estadual de Cultura. 
Parágrafo único – O Fórum Estadual de Artístico-cultural, para fins deste 
regimento, será integrado por todos os artistas, produtores culturais e suas formas 
associativas, em pleno uso de seus direitos legais, espontaneamente cadastrados 
junto ao sistema estadual de cultura, nos termos das normas em vigor. 
 
Art. 5º - Quando o fórum, por motivos de qualquer natureza não puder se reunir 
ou não conseguir eleger e indicar seus representantes, o Governo do Estado 
nomeará, com base em exposição de motivos do Conselho Estadual de Cultura, 
pessoas de reconhecida atuação cultural no Estado e integrantes das áreas 
respectivas, a fim de providenciarem a eleição de seus representantes nos termos da 
lei e deste regimento interno. 
 

Capítulo IV 
DA ORGANIZAÇÃO 

 



Art. 6º - A estrutura organizacional do CEC/MT terá a seguinte expressão: 
I – Plenário; 
II – Mesa Coordenadora: 
a) Presidente; 
b) Vice- Presidente. 
III – Câmaras Temáticas: 
a) Patrimônio Histórico e Cultural 
b) Literatuta e Música 
c) Audiovisuais e Artes Cênicas 
d) Artes Plásticas e Artesanato; 
IV – Comissões Técnicas. 
 

Seção I 
DO PLENÁRIO 

 
Art. 7º - O Plenário é constituído por todos os representantes empossados e ativos 
junto ao Conselho. É o seu órgão deliberativo, cabendo-lhe votar, por maioria 
simples, os temas constantes da ordem do dia para deliberação. 
 
Art. 8º - As deliberações do Conselho serão formalizadas e divulgadas por meio de 
Resoluções de Conselho, as quais serão numerados por ordem cronológica em 
series anuais pela Secretaria Executiva do Conselho encaminhadas ao Secretario 
Estadual de Cultura, para os devidos fins. 
 

Seção II 
DA MESA COORDENADORA 

 
Art. 9º - Na mesma sessão de posse dos conselheiros, o Secretário de Cultura 
apresentará ao plenário o nome do servidor que responderá pela secretaria 
executiva do Conselho, coordenando, em seguida, o processo de votação do 
Presidente e do Vice-Presidente que serão eleitos, em votação secreta, pela maioria 
absoluta do Conselho, para o mandato de 02 (dois) anos. 
Parágrafo único – A Mesa Diretora será composta pelo Presidente e pelo Vice-
Presidente, com apoio administrativo do Secretário Executivo do Conselho. 
 

Seção III 
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

 
Art. 10 – Compete ao Presidente do CEC/MT: 
I – Presidir as reuniões do Conselho e coordenar os debates; 
II – Convocar os Conselheiros para as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
III – Representar o Conselho em suas relações externas, em juízo e fora dele; 
IV – Assinar documentos, as resoluções e dar-lhes publicidade; 
V – Receber dos novos conselheiros o Termo de Compromisso e dar-lhes posse nos 
termos deste Regimento Interno e de normas complementares estabelecidas pelo 
Conselho; 



VI – Propor ao Secretário de Estado de Cultura a nomeação dos conselheiros 
indicados regularmente pelos órgãos representados no Conselho; 
VII – Coordenar a formação das câmaras temáticas e supervisionar as suas 
atividades, não podendo pertencer a qualquer uma delas; 
VIII – Distribuir, para estudo, processos, pareceres, relatórios e outros assuntos 
submetidos à apreciação do Conselho; 
IX – Expedir resoluções, inclusive “ad referendum” ao Plenário, na reunião 
subseqüente do Conselho; 
X – Desempenhar outras atribuições pertinentes para o bom funcionamento do 
Conselho. 
 
Art. 11 – Ao Vice-presidente, compete substituir o Presidente em suas e dirigir as 
sessões do Conselho nos casos de impedimentos do seu titular. 

 
Seção IV 

DA SECRETARIA EXECUTIVA E DO SECRETÁRIO 
 
Art. 12 – A Secretaria Executiva do Conselho é exercida por servidor da SEC – sem 
função representativa e nem direito a voto – indicado pelo Secretário Estadual de 
Cultura, tendo por atribuições: secretariar as reuniões do Conselho, executar e fazer 
executar as atividades da Secretaria Executiva do Conselho no cumprimento de 
suas atribuições, conforme definidas neste Regimento Interno. 
 
Art. 13 – Para efeito deste Regimento Interno, entende-se por Secretaria Executiva 
do CEC/MT, um conjunto de funções exercidas por um ou mais servidores 
integrantes do quadro de funcionários da Secretaria de Estado de Cultura ou à 
disposição desta e diretamente vinculados ao Gabinete do Secretário, tendo por 
finalidade a prestação de serviços de apoio administrativo ao funcionamento do 
Conselho. 
 
Art. 14 – Ao Secretário Executivo do Conselho compete: 
I – Secretariar os trabalhos do CEC/MT, responsabilizando-se pela elaboração das 
Atas, preparação da pauta, coleta de assinatura dos conselheiros presentes, etc. 
II – Prestar apoio administrativo ao Presidente, aos conselheiros e às Comissões 
Temáticas no cumprimento de suas atribuições; 
III – Despachar com o Secretário Estadual de Cultura, visando ao suprimento de 
material de expediente, equipamentos e serviços necessários ao funcionamento 
satisfatório da Secretaria Executiva do Conselho; 
IV – Encaminhar aos conselheiros, informações e convites emanados do Presidente 
do Conselho; 
V – Articular-se com NSP – Núcleo Setorial de Planejamento, visando organizar, 
aprovar e manter atualizado, o cadastro dos agentes culturais integrantes do 
sistema estadual de cultura e o Centro de Documentação Técnica da Secretaria; 
VI – Outras atividades correlatas. 
 



Art. 15 – À Secretaria Executiva do CEC/MT, compete desenvolver as seguintes 
atividades: 
I – Reunir, indexar e ordenar as Resoluções do Conselho; 
II – Executar outras tarefas que lhes forem atinentes no exercício natural da função 
ou atribuído especificamente por dispositivo legal e regimental. 
 

Seção V 
DAS ENTIDADES REPRESENTADAS 

 
Art. 16 – Às entidades representadas no CEC/MT, compete: 
I – Cadastrar-se junto à Secretaria de Cultura nos termos das instruções normativas 
em vigor; 
II – Cooperar para a viabilização de um fórum permanente de participação dos 
agentes culturais do Estado, visando à participação sistemática das associações 
representativas no planejamento e execução da política estadual de cultura; 
III – Manter-se atualizado em suas condições legais e de funcionamento; 
IV – Cooperar para o bom desempenho do Fórum Estadual correspondente, 
dedicando todo esforço à qualidade da representação comunitária no plenário do 
Conselho Estadual de Cultura; 
V – Atender ao convite do Presidente do Conselho para participação em eventos 
culturais, de confraternização e de mobilização comunitária promovidos pelo 
Conselho. 
 

Seção VI 
DOS CONSELHEIROS 

 
Art. 17 – Aos Conselheiros compete: 
I – Participar dos trabalhos do Conselho, com assiduidade, pontualidade e espírito 
participante e solidário na busca de soluções comuns no âmbito dos objetivos do 
Conselho; 
II – Participar de uma das Comissões Temáticas do Conselho, emprestando 
dedicação à causa comunitária; 
III – Buscar a constante compatibilização entre as posições de sua área representada 
e os ditames da Política Estadual de Cultura; 
IV – Cumprir e promover o cumprimento das normas estabelecidas neste 
Regimento e em atos complementares emitidos pelo Conselho; 
V – Votar e ser votado, segundo normas em vigor; 
VI – Assinar Atas e Resoluções. 
 
§ 1º - Os conselheiros que tiverem que se deslocar para participarem de reuniões do 
Conselho ou para cumprimento de missão atribuída formalmente pelo Conselho, 
farão jus a reembolso das despesas comprovadas de viagem, estadia e alimentação, 
nos termos das normas específicas estabelecidas pelo Conselho. 
§ 2º - O conselheiro terá o direito de solicitar afastamento temporário de seu cargo 
por período máximo de seis meses durante o seu mandato, em período contínuo ou 
não, por qualquer motivo, mediante justificativa por escrito, submetida à 
apreciação do Conselho. 



§ 3º - Quando do afastamento temporário de conselheiros nos termos estabelecidos 
no parágrafo anterior, o Presidente convocará o suplente correspondente para 
assumir o cargo na qualidade de titular substituto enquanto durar o afastamento 
autorizado. 
§ 4º - A convocação compulsória de suplentes, quando da ausência injustificada de 
conselheiros titulares, após 02 (duas) sessões seguidas, será formalizada pelo 
Presidente, para a continuidade dos trabalhos do Conselho. 
 

Capítulo V 
DAS REUNIÕES 

 
Art. 18 – O CEC/MT reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, 
extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por dois terços dos 
Conselheiros. 
Parágrafo único – A convocação das reuniões poderá ser feita por escrito, por 
telefone ou por meio eletrônico. 
 
Art. 19 – As reuniões do Conselho funcionarão com a presença mínima 
correspondente ao primeiro número inteiro superior à metade de seus membros 
titulares, e as decisões serão tomadas por maioria simples. 
Parágrafo único – Haverá uma tolerância máxima de 30 (trinta) minutos para nova 
verificação de quorum, quando não ocorrer o prescrito acima. 
 
Art. 20 – As reuniões serão coordenadas pelo Presidente e, na sua ausência, pelo 
Vice-presidente. 
 
Art. 21 – Os trabalhos do Conselho, quando em reunião ordinária, obedecerão, 
invariavelmente, à uma pauta estabelecida e comunicada tempestivamente aos 
Conselheiros. 
§ 1º - O desenvolvimento da reunião ordinária do Conselho proceder-se-á em três 
expedientes ou momentos contínuos, segundo a ordem de precedência apresentada 
no quadro a seguir: 
I – Expediente Deliberativo – rigoroso cumprimento do que apresenta a pauta de 
deliberações programadas previamente para apreciação, debate e votação no dia; 
II – Expediente De Estudos – votada a última matéria da pauta estabelecida, passa-
se à exposição e debate de temas (previamente inscritos) de interesse cultural, 
cientifico e político – Institucional do Conselho. 
III – Palavra Livre – inscrição e comentário resumido de temas para futuras 
exposições; apresentação de proposições comunitárias, propostas institucionais de 
trabalho, exposição de motivos de recursos, pareceres, informes, etc. 
§ 2º - Nas sessões deliberativas, o Presidente sempre votará por último, exercendo 
esse direito somente em caso de voto de qualidade, para desempate. 
§ 3º - Quando das ausências ou impedimentos, os quais deverão ser justificados ao 
Conselho 48 horas antes da sessão, a Secretaria Executiva do Conselho fará a 
imediata convocação dos suplentes das respectivas áreas de representação. 
§ 4º - O expediente deliberativo desenvolver-se-á de acordo com as seguintes 
ordens de trabalho: 



I – abertos os trabalhos, o Presidente solicitará do secretário executivo a 
apresentação da ordem do dia e a leitura da Ata da reunião anterior, para 
aprovação. 
II – concluída a leitura e a aprovação da Ata, o presidente iniciará a apresentação da 
ordem do dia, na seqüência em que foi estabelecida. 
 

Capítulo VI 
DAS CÂMARAS TEMÁTICAS E DAS COMISSÕES TÉCNICAS 

 
Art. 22 – As Câmaras Temáticas, no número de 04 quatro serão formadas 
exclusivamente por conselheiros e serão órgãos consultivos do Conselho Estadual 
de Cultura. 
§ 1º - Na mesma data da composição da Mesa Coordenadora serão definidas a 
composição, a presidência e a Relatoria de cada Câmara Temática. 
 § 2º - As Câmaras Temáticas serão compostas por três conselheiros e terão por 
atribuição a emissão de parecer conclusivo sobre os processos a elas encaminhados 
pelo presidente do conselho. 
§ 3º A participação nas Câmaras é aberta a todas as entidades e produtores de artes 
e cultura, assim como dirigentes e funcionários dos diversos órgãos de cultura do 
Estado e Municípios devidamente credenciados junto ao Conselho, sem direito a 
voto. 
§ 4º - As comissões técnicas que vierem a ser criadas para realização de missão não 
atribuível a qualquer das Câmaras Temáticas, terão caráter temporário, sendo suas 
atribuições definidas no ato interno de sua criação. 
 

Capítulo VII 
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 
Art. 23 – A Audiência Pública provocada ou espontânea será apreciada e convocada 
pelo Conselho Estadual de Cultura em reunião do mesmo. 
 

Capítulo VIII 
DO MÉRITO E DAS SANÇÕES 

 
Art. 24 – O desempenho do cargo do conselheiro será considerado função cultural 
de relevante interesse coletivo, não lhe cabendo qualquer remuneração em razão do 
seu exercício. 
 
Art. 25 – O mérito atribuível ao conselheiro pelo cumprimento do seu mandato será 
avaliado em função dos seguintes indicadores: Probidade, Dedicação, Decoro, 
Assiduidade e Pontualidade. 
 
Art. 26 – O Conselho Estadual de Cultura emitirá certificado de conclusão de 
mandato de conselheiro e instituirá, por meio de resolução específica, um sistema 
de avaliação e  premiação do mérito dos conselheiros que mais se destacarem no 
cumprimento de seu mandato segundo os paradigmas de excelência definidos no 
artigo anterior. 



 
Art. 27 – O conselheiro que, segundo os indicadores estabelecidos no Art. 24 e os 
critérios definidos em resolução específica, apresentarem níveis insatisfatórios em 
desempenho do cargo poderá, a qualquer tempo, ser alvo das seguintes sanções: 
I – advertência verbal; 
II – censura escrita; 
III – suspensão temporária; 
IV – exclusão. 
§ 1º - A advertência verbal será aplicada em Plenário, por iniciativa exclusiva do 
Presidente e será registrada em Ata. 
§ 2º - A censura escrita será deliberada em plenário, por maioria simples, e 
informada ao conselheiro por meio de expediente encaminhado pelo Presidente do 
Conselho. 
§ 3º - A suspensão temporária será deliberada por dois terços dos conselheiros, 
mediante competente exposição de motivos e comunicada ao conselheiro e à sua 
área de representação. 
§ 4º - A exclusão será deliberada nos mesmo termos estabelecidos no parágrafo 
anterior, acrescentando-se-lhe o encaminhamento ao Sr. Governador, de exposição 
de motivos, para a devida exoneração. 
§ 5º - Em caso de suspensão ou exoneração, o conselheiro suplente será 
imediatamente convocado para as funções, sendo solicitada da área de 
representação correspondente, a confirmação do suplente como titular ou a 
indicação, e nomeação de outro titular, que cumprirá o restante do mandato. 
 

Capítulo IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 28 – A Secretaria de Estado de Cultura organizará e manterá o funcionamento 
da Secretaria Executiva do CEC/MT, vinculado diretamente ao Gabinete do 
Secretário. 
 
Art. 29 – Este Regimento Interno poderá ser alterado, a partir de proposições que 
não colidirem com a lei maior, mediante proposta fundamentada, apresentada por 
qualquer membro da CEC/MT, aprovada por dois terços dos seus membros. 
 
Art. 30 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário do Conselho. 
 
Art. 31 – Este Regimento entrará em vigor na data da publicação da resolução que a  
aprova, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Sala de Sessão do Conselho Estadual de Cultura, em Cuiabá/MT, em 20 de março 
de 2003. 
 


