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Ponderar que a Lei trata da descentralização de recurso proveniente do Fundo

Nacional de Cultura que é instrumento de gestão constitutivo do Sistema Nacional de

Cultura ao qual 26 (vinte e seis) Estados, 2676 (dois mil seiscentos e setenta e seis)

municípios e o Distrito Federal já aderiram voluntariamente ao firmarem Acordo de

Cooperação Federativa com a União.

Respeitar os princípios estabelecidos no Art 216-A, que cria o SNC, sobretudo nos

parágrafos VIII, X e XI, do § 1º, que tratam, respectivamente, da autonomia dos entes

federados e das instituições da sociedade civil, da democratização dos processos

decisórios com participação e controle social, e da descentralização articulada e pactuada

da gestão, dos recursos e das ações.



Entender que o SNC fundamenta-se na política e diretrizes estabelecidas no Plano Nacional

de Cultura (PNC), regido pela Lei 12.343/2010 e, em assim sendo, a regulamentação da Lei Aldir

Blanc deve acatar os princípios ali estabelecidos, especialmente os parágrafos IX, X e XII, do art.

1º, que tratam, respectivamente, da democratização das instâncias de formulação das políticas

culturais; da responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais e

da participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais.

Estabelecer que, por se tratar de política pública para a cultura, impera a participação e

controle social por meio das instancias legítimas de pactuação, como conferencias, conselhos,

fóruns ou comitês de cultura, em todas as etapas do processo, desde o planejamento, passando

pela operacionalização, aplicação e fiscalização dos recursos, sobretudo nos âmbitos estadual e

municipal.



Mesorregião Numero 
Municípios

População 
(2016)

Media  
Pop/Mun

1. Grande 
Florianópolis

21 1.152.115 54.862

2. Norte 
Catarinense

26 1.349.666 51.910

3. Oeste 
Catarinense

118 1.273.154 10.789

4. Serrana 30 415.945 13.864

5. Sul 
Catarinense

46 982.682 21.362

6. Vale do Itajaí 54 1.736.748 32.162

---------------------- 295 6.910.310 -----------------
Macrorregiões de Santa Catarina
Fonte: autor
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