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APRESENTAÇÃO 

 

A música, independente de estilos, origens e influências é, 

provavelmente, a manifestação artística mais presente na vida cotidiana da 

sociedade brasileira. Além da inserção quase indissociável em outras áreas da 

criação, exerce uma função de apoio complementar a setores de produção, de 

prestação de serviços, ou sociais. Por exemplo, hoje há comprovações de que, 

executada em locais públicos, favorece a permanência de potenciais 

consumidores e consequentemente, o comércio de artigos que nada têm a ver 

com o produto artístico executado. Esse fenômeno, que não é exclusivamente 

brasileiro, se potencializa no caso, por ser a música a manifestação artística mais 

popular em nossa cultura. Dessa forma, direta ou indiretamente, seu peso no PIB 

nacional, embora ainda não existam estudos definitivos sobre a questão, é 

imensamente desproporcional ao tratamento que vem recebendo por parte do 

poder público em suas diversas esferas e da legislação vigente. 

Avaliando a posição, em princípio vantajosa em relação às outras artes, 

contraditoriamente nota-se que, devido aos consideráveis interesses e 

interferências econômicas que atrai, acaba por prejudicar não só seus criadores, 

como a sociedade civil, que deveria ser a maior beneficiária dessa farta produção 

musical, se considerada não só a quantidade, como a diversidade. 

A Câmara Setorial de Música, criada pelo Consec em maio de 2015 e 

coordenada pelo Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC a partir de 

inúmeras reuniões com a categoria musical procurou em sua composição reunir 

agentes da cadeia criativa através dos fóruns estaduais de música, agentes da 

cadeia produtiva através das entidades civis organizadas ligadas à música e o 

poder público através de representantes da Secretaria de Cultura estadual e 

fundação de cultura municipal - FUMCULT. Assim como outros órgãos ligados à 

cultura, de acordo ao tema. Para os trabalhos de 2015/2016, participaram como 

integrantes permanentes: Pelo Fórum Estadual de Música, 15 membros 

indicados pelo movimento da música cujas discussões sobre o assunto estavam 

mais adiantadas, representando os dezesseis municípios do estado do Amapá 

que se organizaram em fóruns estadual e municipal (Macapá, Santana, Porto 
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Grande, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Oiapoque, Tartarugalzinho); pelas 

associações, representando a cadeia produtiva da música observando-se linhas 

distintas de gênero e com assento permanente, destacando-se a AMAPS - 

Associação Musical dos Artistas Amapaenses; ACEEAP - Associação dos 

Cantores Evangélicos do Estado do Amapá; AMCAP - Associação dos Músicos e 

Compositores do Estado do Amapá; ACAC - Associação Cultural Amigos da 

Cultura; ACIMEAP - Associação de Cantores, Músicos e Compositores das 

Igrejas do Estado do Amapá; AMCL e Movimento Garagem do rock e roda do 

Rock. 

Em tempo, nas reuniões temáticas, participaram como convidadas, 

entidades inerentes à discussão. Compreendendo a complexidade do assunto, 

as associações procuraram através de sete reuniões temáticas, quais sejam: 

Formação e memória; Questões trabalhistas; Direito autoral; Financiamento; 

Produção; Difusão e Consumo -, promover discussão sobre as principais 

propostas e impasses no setor. 

Os relatórios desenvolvidos, com suas proposições pactuadas ou não, 

retratam as preocupações em comum e as áreas de conflito. Procurando discernir os 

interesses corporativos e econômicos, cabendo ao Estado propor medidas que 

intervenham frente aos desequilíbrios, em grande parte fruto de uma histórica 

ausência do mesmo, em favor da sociedade e do patrimônio musical atual e 

potencial.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Setorial de Música –PSM, visa desenvolver políticas públicas de 

estado que possam orientar as ações do poder público para o setor da música. O 

PSM deverá considerar todos os elos da cadeia produtiva da música buscando 

fomentar a organização e a valorização da diversidade expressiva - dimensão 

simbólica – o acesso, produção e proteção social - direitos e cidadania – a geração 

de emprego e renda bem como a regulação do trabalho e fortalecimento da cadeia 

produtiva - dimensão econômica. A partir de um diagnóstico da economia da cultura 

formal e informal, o PSM visa obter dados precisos sob os aspectos econômicos das 

diversas cadeias produtivas da música produzida em nosso Estado, promovendo 

pesquisas e análises (radiografias críticas) dos impactos positivos, dos impactos da 

produção simbólica, das limitações de acesso aos meios de produção e fruição na 

sociedade e na produção artística considerando os diversos aspectos sociológicos e 

as especificidades regionais e redimensionando a atuação do setor público no 

desenvolvimento integrado da música, mercado e cidadania. O presente documento 

expõe as diretrizes e linhas de ação definidas. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

O Plano Setorial da Música, iniciado na Câmara Setorial de Música em 2015, 

constituída por representantes do Fórum Estadual de Música, de entidades do setor, 

do CEPC, SECULT, SETUR, FUMCULT, Conselho de Educação, representantes 

das entidades: ACEEAP, AMAPS, AMCAP, AMCL, ACAC, ASCAM, AMA, 

MOVIMENTO GARAGEM DO ROCK, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA tem o intuito de 

desenhar uma política cultural para o segmento da música produzida no Estado, a 

partir de um levantamento das necessidades e problemas deste. Ao longo dos 

últimos cinco anos houve uma reordenação do setor em nível Estadual, com o 

surgimento do fórum, e os diálogos interculturais do segmento da musical, realizado 

pelo CEPC, Câmara de Ciências Humanas (CCH), sociedade civil entre outras. 

Também foram integradas, no presente documento, algumas das propostas 

resultantes de: 1.Encontros Estaduais e Municipais em que debateu-se sobre a 

Política Cultural da Música produzida no estado; 2.Da pré-conferência setorial de 

música e documentos resultantes do encontro da setorial com o Ministro do MINC e 

seu secretariado em visita ao Estado do Amapá, com o intuito de fornecer subsídios 
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para a redação do Plano Estadual de Cultura, no âmbito da música. Algumas ações 

desse plano encontram-se em discussão aguardando para serem implementadas. É 

necessário ter presente que as dinâmicas sociais e setoriais revestem o plano de um 

caráter transitório que enseja sua constante adequação à realidade vigente.  

Os relatórios produzidos pela setorial da música apresentam em seu bojo 

dados que levam a crer que ao longo dos últimos 05 anos houve um pequeno 

crescimento na cadeia produtiva da música no estado do Amapá, embora se 

reconheça haver necessidade de maior investimento no setor através de Politicas de 

fomento advindo do poder Público e de empresas privadas. É condição sine qua 

non, para consecução de uma política pública de cultura contínua, para que o 

produtor cultural consiga desenvolver sua criatividade e se estabelecer dentro do 

mercado, por meio de fomentos, de investimentos para a gravação de CD’s, DVD’s, 

propiciando circulação musical e maior participação dentro das políticas culturais do 

Estado.  

Nota-se que, mesmo havendo longas discussões com o poder público no 

decorrer dos anos e propostas apresentadas pela setorial da música, ainda são 

poucos os recursos direcionados para investimento na referida setorial. Não 

obstante a relevância cultural e identitária do segmento em sua comunidade. De 

acordo com os dados analisados, é necessário investir mais na cadeia produtiva do 

setor musical e seus agentes, através de ações que venham fortalecer o fazer 

musical e seus desdobramentos apresentados e contidos dentro deste plano. É 

preciso incentivar, proteger e valorizar a diversidade artística cultural da setorial da 

música amapaense, garantindo no planejamento e na execução das políticas 

culturais de Estado o que preceitua a Lei do Sistema Estadual de Cultura no Art.6º, 

IV - reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões 

culturais presentes no Estado. 

 

3.DIRETRIZES E PRIORIDADES 

3.1 Diretrizes:  

I -   Contribuir para o fortalecimento da ação do Estado no planejamento e na 

execução das políticas culturais;  

II- Incentivar, proteger e valorizar a diversidade artística e cultural 

Amapaense através da manifestação musical;  
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III - Universalizar o acesso e fruição dos amapaenses à produção musical 

local;  

IV- Ampliar a participação da cadeia produtiva da música no 

desenvolvimento sócio-econômico sustentável;  

V - Consolidar os sistemas de participação social na gestão das políticas 

culturais;  

 

3.2 Prioridades: 

I -   Tornar imprescindível a política de editais para o segmento da música; 

II - Tornar a formação musical uma política de Estado – continuada e 

integrada; 

III - Garantir o cumprimento da oferta do ensino de música na educação 

básica, nas escolas Amapaenses em acordo com a Lei 11.769/2008; 

IV - Fortalecer o planejamento das políticas culturais para o segmento 

musical, visando à valorização, preservação e fruição da música nas suas 

dimensões simbólica, cidadã, identitária e econômica;  

V - Execução de políticas públicas transparentes e democráticas, com 

programas e ações voltadas ao fomento da cultura musical; 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Geral 

Planejar, criar e implementar  para os próximos dez anos, programas e 

ações voltados para a valorização, formação, fortalecimento e a promoção da cadeia 

produtiva da música amapaense, seus elementos, produtos e serviços; 

4.2. Específicos 

 I – reconhecer e valorizar a diversidade étnica, artística e cultural da música 

produzida no Estado do Amapá, protegendo e promovendo, com base no pluralismo, 

nas vocações e no potencial de cada região; 

II – universalizar o acesso dos amapaenses à música local, qualificar 

ambientes e equipamentos culturais para formação e fruição do público e permitir 

aos criadores, formação e acesso às condições e meios de produção musical; 
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IV – ampliar a participação da música no desenvolvimento socioeconômico, 

promovendo as condições necessárias para a consolidação de uma economia da 

cadeia produtiva musical induzida por estratégias de sustentabilidade no processo; 

V – Fomentar, através de editais específicos, com recursos oriundos do 

Fundo Estadual de Cultura, Afap, Secult, entes da administração direta indireta do 

Estado e da Lei de Incentivo à Cultura, as diversas faixas piramidais da cadeia 

produtiva da música. 

 

5. ESTRATÉGIAS, METAS E AÇÕES 

5.1 DA FORMAÇÃO 

META: Elaboração de diagnósticos e proposição de ações na área de 

formação musical. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

I - Constituir um grupo de trabalho representado pelo Colegiado Setorial de 

Música, SECULT, CEPC, SEED e entidades musicais representantes de classe, 

para elaboração de diagnósticos e proposição de ações na área de formação 

musical; 

II - elaboração de um programa de formação musical Estadual e 

diversificado; 

III - Elaboração e divulgação de um banco de dados de formação musical, 

abrangendo: projetos e ações governamentais e não governamentais, materiais 

didáticos, leis vigentes, projetos de leis em tramitação, trabalhos científicos (teses, 

dissertações) e instituições de ensino; 

IV - Incentivar a aplicação de recursos para a formação musical oriundos de 

fundos diversificados, tais como: FAT, FUNDEB, FNDE, FUST, CNPQ e outros; 

V - Elaboração de estratégias de democratização do acesso à formação 

musical (disponibilização do ensino de música por meio digital em rede através de 

ensino à distancia) a partir de recursos educacionais abertos; 

VI - incentivos para edição e difusão de partituras e materiais didáticos de 

formação musical; 

VII - Desenvolver programas continuados de apreciação musical, 

valorizando a diversidade da música estadual; 
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VIII - Criação, de cursos livres de capacitação de profissionais da área de 

produção e gerenciamento de eventos musicais, orientados para a atuação no 

mercado exterior, com o objetivo de qualificar os serviços de representante e 

manager de artistas amapaenses; 

IX - Promover convênios interinstitucionais e interdisciplinares com 

Universidades e entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para a criação de 

cursos nas áreas técnica, artística, criativa e produtiva da música. 

 

 

5.2 DA EDUCAÇÃO MUSICAL NAS ESCOLAS 

META: Fazer cumprir o disposto na Lei 11.769/2008 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

I - Garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino da música na 

educação básica em todas as escolas Amapaenses, priorizando os profissionais da 

área de música para ministrarem a disciplina; 

II – Formar uma comissão junto à SEED para discutir o cronograma, 

planejamento e funcionamento do ensino de música em escolas públicas, observado 

o disposto na Lei 11.769/2008; 

III – Estabelecer parceria com o MEC, Secretarias Estadual e Municipais de 

Educação para implementar o ensino de música nas escolas; 

IV -  Produção de livros didáticos e outros materiais pertinentes ao ensino da 

música com enfoque na produção musical regional amapaense; 

V  -  Concursos para professores de música; 

VI - Inserção da música regional amapaense nos programas de produção e 

distribuição dos materiais didáticos implementados pela SEED. 

 

5.3 DOS RECURSOS E FOMENTO 

META: Buscar novas fontes de recursos que beneficiem a atividade musical, 

por meio de linhas de crédito, isenções fiscais entre outras. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS 

I - Equiparação tributária, para produção fonográfica de músicos 

amapaenses, aos moldes dos benefícios fiscais concedidos para edição de livros, 

definida a partir de um estudo sobre as formas com que os impostos incidentes 
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possam garantir o benefício público, com o barateamento do produto no mercado na 

mesma proporção da redução da carga tributária; 

II - Apoiar a abertura de linhas de crédito (em parceria com bancos estatais 

ou privados) com taxas reduzidas e carência, para o financiamento e aquisição de 

instrumentos, equipamentos musicais e produção fonográfica independente, 

contemplando os espaços para espetáculos, músicos profissionais e escolas de 

música; 

III - Criar linhas de financiamento para pesquisa e produção de instrumentos 

musicais no estado; 

IV – Criar linhas de financiamento para fomentar a pesquisa em memória, 

preservação e documentação do patrimônio musical amapaense;  

V – Constituir um grupo de trabalho liderado pela Secult em parceria com o 

CEPC, SEFAZ, SEPLAN e PGE para estudo de viabilidade da implementação de um 

programa de isenção de taxas de importação e impostos para compra de 

instrumentos musicais, equipamentos, e contratação de serviços de consultoria, por 

músicos profissionais nos moldes do Programa de apoio ao desenvolvimento 

científico e tecnológico – PADCT III (proposto pelo MCT-FINEP); 

VI - Fomentar o apoio à produção de espetáculos musicais com a concessão 

de passagens aéreas, traslados, hospedagens e alimentação, através de editais 

públicos voltados para músicos auto-produtores, e pequenos produtores da cadeia 

da música; 

VII - Incentivar e valorizar projetos musicais Amapaenses que se integrem 

ao Programa de Economia Solidária do Ministério do Trabalho.  

 

5.4 DO ACERVO E PRESERVAÇÃO 

META: Organizar e catalogar o acervo musical amapaense estabelecer 

ações e programas de preservação de obras. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

I -  Estimular a organização de acervos musicais e a interligação entre os 

mesmos;  

II -  Constituir um banco estadual de fonogramas; 

III - Elaborar cadastro das instituições públicas e privadas que trabalhem 

com acervos musicais; 
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IV - Criação, levantamento e articulação de indicadores e informações da 

área da música integrado ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores 

Culturais – SNIIC; 

V – Mapear, documentar e preservar o Patrimônio material e imaterial da 

música produzida em nosso Estado; 

VI - Promover seminários estaduais e municipais sobre o tratamento 

arquivístico dos acervos musicais, visando um maior intercâmbio de informações e 

técnicas de armazenamento de som e imagem e gerência de arquivos; 

VII - Promover ações emergenciais junto a instituições e pessoas que 

conservem acervos musicais históricos, de maneira a viabilizar acondicionamento 

adequado para os mesmos; 

VIII - Constituir uma estrutura para acervos de partituras que possam ser 

integrados por uma plataforma digital, com padrão catalográfico que favoreça a 

interoperabilidade; 

IX - Desenvolver programas de divulgação dos acervos existentes, por meio 

das redes escolares, educacionais e meios de comunicação em geral; 

X - Estimular ações de recuperação de partituras; 

XI - Mapear instrumentos musicais, os seus processos de fabricação, 

abrangendo os diversos segmentos culturais Amapaenses, registrando suas 

técnicas e práticas musicais, reconhecendo-as como patrimônio cultural a ser 

preservado e difundido; 

XII - Promover o repasse dos saberes tradicionais para a nova geração de 

fazedores. 

 

5.5 DO ACESSO E DIFUSÃO 

META: Tornar acessíveis bens e serviços da música através de mecanismos 

objetivos de divulgação. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

I - Fomentar o circuito de festivais e feiras de música que promovam a 

diversidade de gêneros, estilos e tendências musicais a preços populares; 

II - Criação de Audiotecas públicas virtuais com músicas e partituras, 

disponibilizadas em todo o estado, nos municípios, ligadas em rede;  

III - Implementar espaços coletivos nas feiras, praças,  festivais  estaduais, 

municipais e internacionais, para abrigar a música amapaense produzida pelos 
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músicos auto-produtores, associações, coletivos, selos, pequenos e 

microempresários do segmento musical; 

IV - Criar um calendário anual de feiras e festivais de música (novos e já 

existentes) com a participação da sociedade civil organizada; 

V - Incentivar a inclusão de show de músicos locais em apresentações de 

artistas estrangeiros ao território estadual;  

VI – Instituir, ampliar e aperfeiçoar os programas de circulação de artistas e 

suas obras musicais produzidas em nosso Estado; 

VII - projetos de circulação musical pelos 16 municípios do Estado do 

Amapá, consignada à apresentação gratuita ou de preços acessíveis, junto aos 

alunos da rede escolar pública e privada - na oportunidade em que ocorrer a 

apresentação do artista para o público em geral -, em parceria com as secretarias 

municipais de educação; 

VIII - Implementar um projeto sistemático de música nas instituições de 

ensino superior, incluindo a realização de oficinas com músicos, como complemento 

à sua apresentação, por meio de parceria entre SECULT  E SEED, através de 

editais públicos; 

IX - Prover acesso à divulgação de shows de músicos selecionados por meio 

de editais públicos, nas rádios e TVs públicas, comunitárias e educativas; 

X - Implantação de sistema de difusão da música nas escolas objetivando a 

formação de platéia, utilizando-se os instrumentos existentes na legislação da 

educação (LDB); 

XI - Implantar sistema de fonotecas e CDtecas na rede estadual  escolar e 

estimular iniciativas semelhantes nas organizações culturais e comunitárias, 

aproveitando bibliotecas e equipamentos similares quando possível; 

XII - Incentivar a edição de partituras, de estudos críticos e de obras de 

vulgarização acerca da música produzida por artistas amapaenses; 

XIII - Incentivar a gravação, difusão e distribuição da produção musical 

erudita, regional e popular, inclusive por meios digitais; 

XIV - Incentivar a criação de séries de concerto voltadas para a produção da 

musica amapaense de concerto; 

XV - Criar programas de difusão do repertório erudito amapaense junto aos 

professores de música e de instrumentos; 
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XVI – Fomentar ações e eventos que promovam a música instrumental 

produzida no Amapá; 

XVII - Fomentar projetos de divulgação, veiculação e apresentação de 

música regional amapaense;  

XVIII - Propor a criação de programa de preços reduzidos dos produtos 

musicais (partituras, livros, discos, CD’S e DVD’S, etc.) para professores e 

estudantes da rede pública de ensino e das escolas de música, universidades, 

conservatórios e fundações, subvencionado pelo Estado; 

XIX - Apoiar, em nível estadual e de forma interministerial, a criação de um 

escritório com a finalidade de gerir negócios voltados para o músico, músico auto-

produtor, e o pequeno produtor musical amapaense, promovendo nos âmbitos 

municipal, estadual, nacional e internacional, a circulação de seus produtos 

contemplando a sua diversidade, e democratizando o seu acesso e a sua 

distribuição; 

XX - Incentivar e regulamentar a execução de música ao vivo em bares, 

restaurantes e demais locais de frequência coletiva; 

XXI - Mapear e documentar as festas e manifestações populares, projetos e 

programas de diversas localidades e regiões, equipamentos culturais e acervos 

disponíveis, legislação cultural, cadeias e circuitos de produção e difusão, 

disponibilizando à sociedade os resultados sob forma de portal com acesso amplo e 

irrestrito; 

XXII - Estimular a difusão, pelas emissoras de rádio e televisão, da música 

produzida em nosso estado em toda a sua diversidade, por meio de processo de 

certificação (por exemplo: selo de qualidade conferido às emissoras que se 

destacarem neste aspecto); 

XXIII - Criar canais institucionais de negociação visando estabelecer novos 

parâmetros para a radiodifusão, buscando garantir ao estado e municípios maior 

autonomia para legislar a radiodifusão local; 

XXIV - Promover estudos quanto à aplicabilidade de percentuais mínimos de 

difusão da produção musical de artistas de todo o Estado na programação dos 

meios de comunicação de massa;  

XXV - Ações do C.A.D.E. (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) 

com objetivos de coibir e reprimir o abuso do poder econômico. Garantindo a ampla 
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difusão da música produzido em nosso estado amapaense em fortalecimento dos 

mercados regionais, através da repressão da execução paga (“jabá”); 

XXVI - Estimular campanhas públicas de esclarecimento sobre o assunto, 

(execução paga - JABÀ) visando inclusive à conscientização do grande público 

sobre o fenômeno mercadológico da execução paga e todo o grau de interferência 

limitador que ela significa; 

XXVII - Incentivar a difusão do conteúdo artístico musical no Estado, 

municípios e distritos, nas Emissoras Públicas de Rádio, nas TVs Públicas, do 

Sistema S (STV) e nos canais universitários (UTV), identificando as oportunidades já 

existentes, além de buscar mecanismos para que essa produção regional seja 

veiculada em nível estadual, através de redes formadas e do estabelecimento de 

convênios para troca de programação; 

XXVIII - Proteção da difusão cultural de toda região amapaense, através de 

exigência de percentual mínimo de artistas de seus respectivos municípios, da 

totalidade das programações das emissoras de rádio públicas; 

XXIX - Criação e abertura de escritórios de representação musical, em 

outros estados brasileiros e países estrangeiros de mercado potencialmente 

significativo para artistas da música do nosso Estado, subvencionados pela SECULT 

ou, alternativamente, a criação de posição de delegado musical adjunto para 

promoção da música produzida em nosso Estado nas embaixadas brasileiras e de 

países estratégicos verificados como tais, com o objetivo de gerenciar as ações de 

difusão a serem implementadas; 

XXX - Pesquisar, dando ampla divulgação através da web, os instrumentos 

de financiamento de atividades culturais oriundos de países estrangeiros, 

exclusivamente para uso na difusão da música produzida no Estado amapaense no 

exterior; 

XXXI - Criar mecanismos concretos e permanentes de apoio à difusão 

externa da música produzida em nosso estado; 

XXXII - assistir e estimular a participação de entidades de classe, selos e 

produtoras musicais, artistas e músicos amapaenses em festivais, feiras ou 

encontros fonográficos e musicais; 

XXXIII- implementar a distribuição de material bibliográfico e fonográfico, 

catálogos e livros sobre música produzida no nosso Estado, além de partituras 

(orquestrais e songbooks) para bibliotecas, universidades e demais pólos culturais, a 
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fim de instrumentar as instituições culturais locais para a formação de agentes 

multiplicadores; 

XXXIV - Implementar, por meio de editais públicos de seleção, projetos e/ou 

programas de difusão da música sinfônica de compositores amapaense junto a 

orquestras brasileiras e estrangeiras através do envio individual de regentes, 

instrumentistas e material de orquestra (entendido como a partitura de grade 

orquestral de maestro e partes instrumentais da orquestra); 

XXXV - Desenvolvimento de um website oficial em várias línguas, 

especializado e permanentemente atualizado, com ênfase na diversidade musical 

amapaense visando fomentar o desenvolvimento de websites independentes 

análogos, de forma a: - orientar o visitante para uma clara distinção entre música 

produzida no Estado do Amapá e música latina, através da criação de marca e 

difusão do conceito da música produzida em solo amapaense; 

XXXVI - Prover uma relação diferenciada para os programadores de rádio, 

que através de cadastramento, possam ter acesso a uma seção de arquivos digitais 

promocionais para divulgação em seus programas, de forma a incentivar a difusão 

espontânea neste setor; 

XXXVII - Fornecer um calendário turístico em ação coordenada de 

cooperação entre SECULT, CEPC e Secretaria de Turismo Estadual, com 

informações a respeito de festividades e atividades folclóricas locais em diversos 

pontos do Estado, de maneira a estimular o consumo da cultura amapaense em um 

contexto onde música e características locais se façam conhecer pelo turista. 

 

5.6 DA DIVERSIDADE 

META: valorizar a diversidade musical amapaense, reconhecendo sua 

pluralidade como elemento fundamental na afirmação identitária. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

I - Difundir, por meio de editais públicos de seleção, a diversidade da música 

produzida no Estado do Amapá, com promoção de ações junto a agentes 

multiplicadores locais para a formação de público através de cursos, oficinas entre 

outras atividades culturais integradas aos espetáculos musicais;  

II - Criação de mecanismos legais que reconheçam e incentivem a produção 

cultural musical de Índios e Quilombolas; 
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III - Fortalecimento e orientação das minorias e grupos excluídos por meio 

da valorização da diversidade e comercialização da produção artístico musical; 

IV - Utilizar a diversidade musical nas campanhas socioeducativas da 

prevenção da violência e do uso de drogas; 

V - Financiamento para os grupos de cultura musical de tradição para 

construção de sede, para guardas de equipamentos, figurinos, ensaios, encontros, 

oficinas; 

VI - Criar mecanismos de envolvimento de todos(as) os fazedores da música 

tradicional e popular amapaense (negros, índios e ribeirinhos) garantindo a eles 

informação no tocante aos direitos autorais de suas obras, como mestres dos 

saberes e proporcionar a interação da diversidade musical dos mesmos. 

  

5.7 DOS APARELHOS CULTURAIS 

META: Reivindicar a recuperação e criação de novos aparelhos culturais. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

I - Elaborar o mapeamento dos equipamentos culturais do Estado e 

Municípios, descrevendo as condições em que se encontram em relação ao uso 

(pleno, precário ou inutilizado), disponibilizando o resultado deste mapeamento à 

comunidade e ao Poder Público, possibilitando assim suas reestruturações e 

implementos; 

II - Reaparelhar os equipamentos culturais existentes, assim como criar 

novos equipamentos em lugares onde não existam. 

 

5.8 DO MERCADO DA MÚSICA 

META: Apresentar ações e propostas que visem aumentar mercado e renda 

para o segmento da música. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

I - Fomentar o crescimento do mercado de trabalho formal na área de 

música, contribuindo para a revisão das leis de regulamentação do mercado de 

trabalho de modo a valorizar os profissionais da área da música; 

II - Revisão e atualização da lei que regulamenta a profissão de músico, e 

regulamentação das demais profissões envolvidas na cadeia produtiva da música; 
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III - Fomento à construção, ao desenvolvimento e o fortalecimento de 

cooperativas e entidades associativas similares como plataforma para o exercício 

plenamente formalizado das profissões da cadeia produtiva e criativa da música; 

IV - Estimular a organização formal do setor em sindicatos, associações, 

federações e outras entidades representativas, apoiando a estruturação de planos 

de previdência e de seguro patrimonial.  

 

5.9 DO DIREITO AUTORAL E ARRECADAÇÃO 

META: Estabelecer um escritório de arrecadação no Amapá para que 

músicos e compositores possam receber Direito Autoral por execução de obra 

musical. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

I - Campanha de esclarecimentos sobre o Direito Autoral com enfoque para 

o funcionamento do sistema de arrecadação e distribuição dos direitos autorais; 

II - Recomendação para as Associações divulgarem ativamente a lei de 

direito autoral vigente e os seus regulamentos; 

III - Instituir a gerência de Direito Autoral dentro da Secult, secretarias 

municipais, fundações e coordenadorias de cultura; 

IV - Criar fórum constante para discutir os direitos autorais e conexos; 

V - Campanha para cumprimento do Direito Moral dos autores e dos 

Intérpretes (nomes anunciados na execução pública); 

VI - Penalização de emissoras de rádio e televisão de sinal aberto e fechado 

e demais usuários inadimplentes, adotando a progressividade das penalidades 

desde a suspensão das transmissões e aplicação de multas até a não renovação da 

concessão pública ou não renovação do Alvará (observação: incluir esta linha de 

ação na Lei Geral de Comunicação e na Lei de Concessão de Alvará); 

VII - Elaboração de norma sobre prazo prescricional na Lei 9610/98; 

VIII - Peticionar junto ao órgão arrecadador nacional, o ECAD, a instalação 

de um escritório da Entidade no estado do Amapá; 

IX – Esclarecer e orientar os músicos e compositores quanto a necessidade 

de filiação junto a uma associação arrecadadora de Direito Autoral filiada ao ECAD, 

objetivando que os mesmos possam auferir algum valor fruto do procedimento de 

arrecadação por execução de sua obra musical.  
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6. PRAZOS DE EXECUÇÃO 

O presente Plano Setorial terá vigência de dez anos, a contar da data de sua 

aprovação. No entanto, as ações, metas, diretrizes e orientações aqui descritas e 

detalhadas deverão ser implementadas ao longo de tal decênio, observando-se a 

aplicabilidade e viabilidade financeira, de planejamento e de execução propriamente 

dita. 

 Considerados tais aspectos, as ações que sugerem criação de legislação, 

normas e procedimentos deverão ser instituídas e cumpridas no prazo máximo de 

01 (um) ano; as ações de médio porte como adequação de aparelhos de cultura e 

obras em até 05 (cinco) anos; as ações de maior impacto e demanda, a exemplo de 

construção de espaços físicos, deverão ser cumpridas até o limite final de vigência 

deste Plano. 

Cabe ressaltar que as ações de fomento e de editais deverão ocorrer 

anualmente, a contar da data de aprovação deste Plano Setorial da Música. 

 

7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Espera-se com a implementação das metas e ações deste plano atingir já no 

primeiro ano de vigência fomento, através de editais, para produção de produtos 

musicais como CDs DVDs e shows um aumento de 30% com relação ao que hoje é 

produzido. 

Nos primeiros 04 (quatro) anos estima-se que os festivais musicais, bem 

como as produções de shows e intercâmbios atinjam a regularidade de realizações e 

sejam, comparados com os números do último ano, superiores em 100%, 

impactando na renda do profissional da área no aumento médio de 150% a mais em 

valores líquidos. A cadeia produtiva deverá elevar-se até o décimo ano de execução 

deste plano em torno de 600% a mais em produtos e serviços do que se tem hoje. 

Considerando-se, shows musicais, cadeia produtiva de estúdio de gravação, locação 

de equipamentos de som iluminação, festivais, gravação de DVDs, figurinos, 

confecção de instrumentos, compra e venda de equipamentos musicais e outros 

derivados da cadeia produtiva da música, estimamos um aquecimento do setor 

musical considerável e interessantemente sustentável. 
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8. RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS E 

NECESSÁRIOS 

 São necessários os órgãos de cultura da Administração pública (SECULT, 

CEPC, SETUR, AFAP, PGE etc.), os órgão de controle, a sociedade civil 

organizada, o empresariado local, os prestadores de serviço da cadeia produtiva da 

música como estúdios de gravação, empresas de locação de equipamentos, rádios, 

TVs, aparelhos culturais, as entidades de classe da música, os programas de 

financiamento, os editais, o Fundo Estadual de Cultura. Enfim, todo organismo que 

se correlacione de algum modo com o fazer cultural da música em alguma medida 

será provocado a ser agente de realização de alguma meta, ação, diretriz ou 

estratégia contida neste plano. 

O que se tem disponível são os homens e mulheres do segmento musical do 

Estado do Amapá, a vontade da setorial da música em ver realizado esse 

instrumento de gestão em parceria com o poder público e o privado. Sem a união 

dessas partes a consecução dos objetivos não será possível. Sem o 

comprometimento com a identidade, com a cultura, com a música produzida no 

Amapá nada sairá do papel. Se perderá no tempo. Algo que muito desses fazedores 

e fazedoras já não têm sobrando, tempo pra fazer sua arte. 

  

9. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

Constituem-se em mecanismos e fontes de financiamento para fomentar 

este plano aqueles já previstos na Lei 2.137/2017, a lei do Sistema Estadual de 

Cultura, quais sejam: Fundo Estadual de Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Loa, 

orçamento da Secult além daqueles apontados neste documento no ítem 4.3 que 

trata de fomento e recursos. 

 

10. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Compete a Secretaria de Estado da Cultura – SECULT monitorar e avaliar 

periodicamente o alcance das diretrizes e eficácia das metas do Plano Setorial da 

Música com base em indicadores nacionais, regionais e locais que quantifiquem a 

oferta e a demanda por bens, serviços e conteúdos, os níveis de trabalho, renda e 

acesso à música, de institucionalização e gestão cultural, de desenvolvimento 

econômico-cultural e de implantação sustentável de equipamentos culturais.  
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 O processo de monitoramento e avaliação do PSM contará com a 

participação do Conselho Estadual de Política Cultural, da Setorial da Música, 

podendo solicitar o apoio de especialistas, técnicos e agentes culturais, de institutos 

de pesquisa, de universidades, de instituições culturais, de organizações e redes 

socioculturais, além do apoio de outros órgãos colegiados de caráter consultivo. 

O Plano Setorial da Música será revisto periodicamente, tendo como objetivo 

a atualização e o aperfeiçoamento de suas diretrizes e metas.  A primeira revisão do 

Plano será realizada após 4 (quatro) anos da aprovação deste, assegurada a 

participação do Conselho Estadual de Política Cultural – CEPC, da Setorial da 

Música e de ampla representação do poder público e da sociedade civil, na forma do 

regulamento previamente elaborado e aprovado entre as partes envolvidas.  

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É necessário reafirmar o caráter dinâmico e evolutivo do fazer cultural. Não 

obstante, planejar e organizar tornam-se indispensáveis se pensarmos em 

consecução de objetivos e metas junto à política pública para a cultura. O segmento 

musical, como tantos outros do Estado do Amapá, busca a consolidação dessas 

políticas públicas em alinhamento às demandas e necessidades do setor cultural. 

Este instrumento, o Plano Setorial da Música, não arroga ser panaceia do segmento 

musical, é senão uma bússola visando orientar os entes no caminho resolutivo de 

distorções  e lacunas, historicamente presente nesta relação poder público-artista, 

que evidenciados demonstram o quanto há pra ser construído. 
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