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Sábado, 17 de Outubro de 2015      Ano:XXI  Edição N.: 4909 

Poder Executivo 

Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 10.854, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015

 

Institui o Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte para o período de 2015 a 2025.

 

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 

Art. 1º  Fica instituído o Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte para o período de 2015 a 2025, conforme
especificado no Anexo Único desta lei.

Parágrafo único  O Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte é um instrumento de gestão em médio e longo
prazo, no qual o poder público assume a responsabilidade de implantar políticas culturais que ultrapassem os limites de uma
única gestão de governo.

 

Art. 2º  As metas, ações e prazos do Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte serão definidos mediante ato do
Poder Executivo.

 

Art. 3º   Caberá à Fundação Municipal de Cultura   FMC  a coordenação e a execução do Plano Municipal de
Cultura de Belo Horizonte, a qual se compromete a promover, pelo menos a cada 2 (dois) anos, revisões sistemáticas das
metas e das ações, com ampla participação do poder público e da sociedade civil.

Parágrafo único  O processo de monitoramento, avaliação e acompanhamento do Plano Municipal de Cultura de
Belo Horizonte contará com a participação do Conselho Municipal de Política Cultural.

 

Art. 4º  O plano instituído por esta lei é um dos elementos constitutivos do Sistema Municipal de Cultura  SMC, a
ser criado por lei específica, compreendendo coordenação, instâncias de articulação, pactuação, deliberação, instrumentos de
gestão e sistemas setoriais de Cultura.

 

Art. 5º  Os recursos necessários à execução do Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte serão originários:

 

I  do Tesouro Municipal;

II  do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte  FPPCBH, criado pela Lei n°
10.499, de 2 de julho de 2012;

III  da Lei n° 6.498, de 29 de dezembro de 1993  Lei Municipal de Incentivo à Cultura, nas modalidades do Fundo
de Projetos Culturais e da Renúncia Fiscal;

IV  de recursos advindos de transferências da União ou do Estado e de outros que vierem a ser criados.

 

Art. 6º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Belo Horizonte, 16 de outubro de 2015

 

Délio de Jesus Malheiros
Prefeito de Belo Horizonte, em exercício

 

(Originária do Projeto de Lei nº 1.501/15, de autoria do Executivo)

 

ANEXO ÚNICO

 

CAPÍTULO I

DESAFIOS DA POLÍTICA CULTURAL DE BELO HORIZONTE

 

Art. 1º  A Política Cultural de Belo Horizonte tem como desafios:

 

I  readequar as condições físicas das unidades culturais da Fundação Municipal de Cultura  FMC;

II  ampliar a circulação e o intercâmbio da produção artísticocultural;

III  ampliar os espaços públicos disponíveis para as atividades culturais e eventos no Município;

IV  ampliar a capacidade institucional da estrutura gestora da política;

V  ampliar e capacitar o quadro funcional da FMC;

VI  ampliar os editais de fomento para todas as áreas artísticas e culturais;

VII  ampliar e consolidar a política orçamentária;

VIII  implantar o sistema de informação, mapeamento e diagnóstico da Cultura;

IX  descentralizar as ações da Cultura;

X  capacitar empreendedores para projetos fomentados por recursos da Lei nº 6.498/93  Lei Municipal de Incentivo
à Cultura;

XI  articular e integrar todos os órgãos governamentais, objetivando a proposição de políticas públicas eficientes
voltadas à Cultura;

XII  implantar programas de formação de artistas;

XIII  ampliar a divulgação da programação cultural do Município;

XIV    implantar  políticas  de  parcerias  no  fomento  e  na  difusão  da  cultura,  com  transparência  e  parcimônia  na
utilização de recursos públicos;

XV  ampliar ações de proteção ao patrimônio material e imaterial.

 

CAPÍTULO II

DIRETRIZES GERAIS DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE

 

Art. 2º  O Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte tem como diretrizes:
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I  a capilarização da política pública de cultura nas regiões do Município, com a promoção das políticas setoriais,
democratizandose e garantindose o acesso da população aos bens e serviços artísticoculturais;

II  a garantia do direito à diversidade cultural, aprimorandose a política de reconhecimento, identificação, registro,
proteção e promoção da memória e do patrimônio cultural;

III    o  aprimoramento  do  sistema  de  financiamento,  ampliandose  e  diversificandose  os  recursos  públicos,
democratizandose o acesso à política, promovendose a desconcentração dos investimentos em cultura;

IV  a promoção da formação continuada de artistas, grupos, pessoas, gestores públicos e sociais, assegurandose e
fortalecendose a cultura no Município;

V  a consolidação da cultura como fator de desenvolvimento humano e socioeconômico em Belo Horizonte;

VI    o  fortalecimento da gestão da política pública,  consolidandose  a  implementação do Sistema Municipal de
Cultura;

VII   o  fortalecimento da política pública de cultura,  atuando de  forma  transversal  e  intersetorial  com os órgãos
governamentais municipais, estaduais e federais, com o setor privado e a sociedade civil;

VIII  a democratização da gestão cultural, com o fortalecimento das instâncias de participação e controle social para
a formulação, a implementação e o acompanhamento das políticas públicas;

IX  o fortalecimento e a ampliação da rede de espaços culturais públicos e privados, promovendose a criação e a
qualificação de equipamentos, a revitalização e requalificação de logradouros públicos para o uso cultural.

 

CAPÍTULO III

OBJETIVOS GERAIS DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE

 

Art. 3º  O Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte tem como objetivos gerais:

 

I  promover a institucionalização da cultura com a regulamentação do Sistema Municipal de Cultura;

II  ampliar e fortalecer as fontes de financiamento públicas e privadas para o desenvolvimento cultural das regiões
do Município;

III  promover a fruição e a valorização da história, da memória e do patrimônio cultural do Município e estimular o
desenvolvimento de iniciativas que assegurem sua sustentabilidade;

IV  implementar ações de promoção, formação, difusão e circulação que garantam o fortalecimento das expressões e
manifestações artísticas e culturais em suas diversas linguagens e dimensões, visando ao desenvolvimento e à valorização da
cultura no Município.

 

CAPÍTULO IV

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE

 

Art. 4º  O Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte tem como objetivos específicos:

 

I  consolidar o órgão gestor da política cultural do Município;

II  aprimorar o processo de planejamento e gestão das políticas culturais no Município;

III  garantir participação e transparência na gestão das políticas públicas de cultura;

IV  promover a intersetorialidade, as parcerias e a transversalidade nos programas, nos projetos e nas ações do órgão
gestor da política cultural do Município;

V  promover a ampliação, a descentralização e a qualificação da infraestrutura dos espaços culturais;
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VI  definir e implantar políticas e ações para a gestão de recursos humanos, valorizando e qualificando o quadro
funcional do órgão gestor da política cultural no Município;

VII  instituir sistemas municipais setoriais e planos setoriais de cultura no Município;

VIII  ampliar e aprimorar o Sistema Municipal de Financiamento das Políticas Públicas de Cultura;

IX  fortalecer e ampliar os mecanismos de apoio, financiamento e fomento à cultura no Município;

X  reformular a Lei nº 6.498/93  Lei de Incentivo à Cultura;

XI  aprimorar o sistema de distribuição dos recursos públicos com a desconcentração dos investimentos em cultura,
considerando as desigualdades sociais e as diversidades regional, populacional e cultural;

XII  incentivar o desenvolvimento e o aprimoramento da economia criativa na cultura do Município;

XIII  fortalecer a política municipal de arquivos e acervos, assegurando o recolhimento, a preservação e o acesso à
informação e à documentação produzida e recebida pela municipalidade, bem como aos documentos privados de interesse
público da população de Belo Horizonte;

XIV  desenvolver ações que ampliem e facilitem o acesso da população aos acervos e ao patrimônio cultural do
Município;

XV    ampliar,  para  todas  as  regionais  do Município,  as  ações  de  difusão  e  de  gestão  dos  acervos  patrimoniais
iconográficos, textuais, sonoros, bibliográficos e audiovisuais;

XVI  fomentar e desenvolver programas intersetoriais de educação patrimonial para a população;

XVII    incentivar  e  apoiar  as práticas,  as  representações,  as  expressões  e os  conhecimentos  artísticos,  culturais  e
populares tradicionais reconhecidos pelas comunidades;

XVIII  consolidar e ampliar a política de proteção ao patrimônio cultural de Belo Horizonte, considerando todas as
suas formas de expressão, linguagens e territórios;

XIX    desenvolver  projetos  de  formação  e  difusão  cultural,  nas  diversas  linguagens  e manifestações  artísticas  e
culturais, para artistas, grupos, pessoas e gestores públicos e sociais;

XX    desenvolver  e  apoiar  projetos  difusores  de  arte  e  cultura,  incentivando  a  interatividade  e  as  trocas  entre
indivíduos e agrupamentos, buscando o fortalecimento e a autonomia das formas de expressão e manifestação culturais;

XXI    garantir  a  difusão  da  produção  artística  e  cultural  por  meio  da  diversificação  e  da  disponibilização  de
ferramentas técnicas, científicas e informacionais;

XXII  garantir os meios de produção, a manutenção e a ampliação dos bens e serviços culturais, o acolhimento e o
estímulo à criação de artistas e grupos no Município;

XXIII  garantir a universalização do acesso à produção artística e cultural, impulsionando a formação de público e
incentivando a participação como elemento fortalecedor da cidadania;

XXIV  estabelecer políticas de promoção e apoio às expressões artísticas e às manifestações da cultura popular tradicional.

 

CAPÍTULO V

DAS AÇÕES E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE

 

Art. 5º  O Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte tem como ações e estratégias:

 

I  reorganizar, a partir de 2016, administrativa e financeiramente, o órgão da Cultura no Município, para implantar os
elementos constitutivos do Sistema Municipal de Cultura:

 

a) planejar e definir a estrutura administrativa do órgão gestor, incorporando os elementos constitutivos do Sistema
Municipal de Cultura a partir do Conselho Municipal de Política Cultural;
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b) realizar cursos de capacitação e qualificação do quadro funcional do órgão gestor, para implantar os elementos
constitutivos do Sistema Municipal de Cultura;

c) elaborar plano de ocupação dos espaços públicos do Município, articulandose com as demais secretarias municipais para
realizar atividades culturais diversas;

d) criar mecanismos para implantar política de descentralização na área da Cultura;

e) elaborar política de cessão de espaços nos equipamentos do órgão gestor da Cultura para todos os grupos e artísticos do
Município;

f) formar comissões para elaborar propostas da estrutura administrativa do órgão gestor da Cultura, com o objetivo de
incorporar os elementos constitutivos do Sistema Municipal de Cultura;

g) constituir comissão técnica, com membros indicados e membros eleitos, para produzir estudo sobre configuração do órgão
gestor da Cultura, prevendo realização de reuniões públicas para apresentação e debates do resultado do estudo;

h) definir modelo de gestão organizacional que possibilite aos servidores o entendimento dos processos organizacionais e
institucionais, em concordância com os princípios da administração pública;

i) realizar ações para reflexão e proposição sobre o entendimento e avaliação da Função Cultura na administração pública
municipal;

j) diagnosticar o quadro técnico institucional, mapeando funções, processos e fluxos desempenhados pelos servidores,
dinamizando as atividades, identificando forma e critérios de lotação e estabelecendo interlocução entre os setores;

k) criar e promover política de apoio e incentivo aos artistas populares, artesãos, indígenas, afrobrasileiros e primitivistas,
garantindo espaços de exposições, fomento e difusão nos diversos territórios do Município;

l) requalificar, modernizar e criar equipamentos culturais dedicados às diversas linguagens artísticas;

 

II  implantar, até 2020, o Sistema Municipal de Cultura no Município de Belo Horizonte, com os seguintes elementos:

 

a) órgão gestor da Política Cultural do Município;

b) Sistema Municipal de Financiamento à Cultura (com Fundo de Cultura);

c) Conselho Municipal de Política Cultural;

d) Plano Municipal de Cultura;

e) Conferência Municipal de Cultura;

f) Sistemas Municipais Setoriais;

g) Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais;

h) Programa Municipal de Formação na área da Cultura;

 

III  implantar, até 2016, o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais de Belo Horizonte, com as seguintes
ações:

 

a) elaborar mapeamento cultural do Município realizado até 2016;

b) criar o setor Observatório Municipal de Cultura, inserido na estrutura administrativa do órgão gestor, com o objetivo de
produzir informação e conhecimento por meio do mapeamento, cadastro e diagnóstico cultural do Município, a fim de
fornecer informações estratégicas para o órgão gestor da Cultura, para outras instituições e para toda a sociedade;

c) criar, desenvolver e implantar soluções tecnológicas para a instituição do Sistema Municipal de Informações e Indicadores
Culturais e para coleta e disponibilização de dados sobre a cultura no Município;

d) elaborar os indicadores culturais para o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais;

e) mapear, reconhecer e promover os territórios criativos existentes para o desenvolvimento cultural em rede;
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f) criar cadastro cultural de Belo Horizonte, contemplando os diversos segmentos da cadeia produtiva e criativa e os
produtores culturais do Município;

g) elaborar mapeamento de todas as linguagens e expressões culturais do Município;

h) elaborar calendário cultural com os locais de realização de eventos, encontros, feiras, festivais e programas de produção
artística e cultural;

i) criar instrumentos de mapeamento, avaliação e monitoramento das políticas públicas e disponibilizar as informações sobre
os setores artísticoculturais, manifestações das culturas populares e tradicionais, patrimoniais, indígenas e afrobrasileiras,
por meio do Observatório Municipal de Cultura;

j) elaborar projeto de pesquisas de opinião (quantitativa e qualitativa) sobre o fluxo, perfil e as demandas do público
usuário/consumidor de cultura e a avaliação da política desenvolvida pelo órgão gestor da Cultura, disponibilizando as
informações no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais;

k) aprimorar o sistema de lançamento e avaliação de público dos equipamentos da Fundação Municipal de Cultura;

l) implantar o Cadastro Único dos Usuários da Cultura  Cadcult  e integrar as informações ao banco de dados do Sistema
Municipal de Informações e Indicadores Culturais  Smiic;

 

IV  implantar, até 2020, os planos setoriais de Cultura, com as seguintes ações:

 

a) realizar diagnóstico setorial com as demandas e propostas dos setores artísticoculturais, manifestações das culturas
populares e tradicionais, patrimoniais, indígenas e afrobrasileiras;

b) elaborar calendário de implantação dos planos setoriais e realizar, no mínimo, duas ações de mobilização para discutir o
documento com cada segmento artísticocultural, com coordenação do CMPC, com as entidades representativas, com os
empreendedores e com os demais agentes culturais;

c) realizar, no mínimo, 2 (dois) seminários anuais para elaboração dos planos setoriais;

d) realizar cursos, oficinas e fóruns para auxiliar todos os setores artísticoculturais na elaboração dos planos setoriais;

e) estabelecer, em consonância com os planos setoriais, a implantação de equipamentos culturais no Município;

 

V  implantar, até 2025, a política municipal de captação de recursos para o órgão gestor da Cultura junto à iniciativa privada
e a organismos nacionais e internacionais, com as seguintes ações:

 

a) realizar reuniões periódicas com o setor privado, para apresentação dos projetos do órgão gestor da Cultura;

b) elaborar plano de captação de recursos, junto à iniciativa privada, para os projetos estruturantes definidos nos planos
setoriais;

c) promover estudos sobre fontes nacionais e internacionais de recursos e prover o órgão gestor da Cultura com agenda para
viabilização de parcerias institucionais e financeiras que dinamizem o setor cultural do Município;

 

VI  definir, até 2025, os percentuais mínimos para o orçamento do órgão gestor da Cultura, investidos direta e
progressivamente em ação cultural, com as seguintes ações:

 

a) elaborar estratégias plurianuais de investimentos, com definição de percentuais mínimos de orçamento do órgão gestor da
política cultural, investidos direta e progressivamente em ação cultural;

b) elaborar editais públicos por áreas artísticas e culturais;

 

VII  definir, até 2025, os percentuais mínimos para o orçamento do órgão gestor da Cultura, investidos direta e
progressivamente em ação cultural nos centros culturais, com as seguintes ações:
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a) elaborar estratégias plurianuais de investimentos em ação cultural a partir de definição de percentuais mínimos de
orçamento do órgão gestor da política cultural, investidos direta e progressivamente em ação cultural nos centros culturais;

b) destinar verba mensal adequada para todos os centros culturais da Fundação Municipal de Cultura, para realização de
atividades permanentes escolhidas entre os gestores dos equipamentos culturais e a comunidade local, através de fóruns
setoriais e/ou regionais de Cultura;

 

VIII  implantar, até 2020, Plano de Comunicação para as políticas culturais do Município de Belo Horizonte, com as
seguintes ações:

 

a) elaborar mapeamento das demandas comunicacionais do órgão gestor da Cultura;

b) definir estratégias comunicacionais do órgão gestor da Cultura;

c) elaborar calendário de todas as atividades culturais das unidades do órgão gestor da Cultura;

d) elaborar e publicar catálogo anual com os projetos aprovados e realizados por meio do Fundo de Projetos Culturais e dos
instrumentos de financiamento da Cultura, assim como das contrapartidas desses projetos;

e) organizar, em diversas mídias, a partir de 2016, com base no Sistema Municipal de Cultura e em conformidade com os
planos setoriais elaborados, o Calendário de Eventos Culturais de Belo Horizonte, para ser disponibilizado digitalmente e
distribuído materialmente durante toda a vigência do Plano Municipal de Cultura;

f) apoiar a implementação e a qualificação dos portais de internet para a difusão municipal, nacional e internacional das artes
e manifestações culturais de Belo Horizonte, inclusive com a disponibilização de dados para o compartilhamento livre das
informações em redes sociais virtuais;

g) implantar programa de informação, formação e cultura na internet;

h) apoiar a criação da TV digital para informar as atividades e a rotina da Cultura, prestação de serviços e dicas culturais;

i) criar agendas culturais para a TV digital a partir das demandas dos planos setoriais;

j) apoiar a criação de jornal para cada regional, com periodicidade mensal, para divulgar as atividades, os grupos e todos os
eventos culturais;

k) elaborar um plano de comunicação, mobilização e divulgação, com a participação de todos os equipamentos culturais;

l) apoiar a criação de rádios comunitárias em todas as regionais do Município;

m) estabelecer parceria para melhor utilização da TV Conecta, para divulgar calendário de eventos, ações, artistas e grupos
culturais de todas as regionais do Município;

n) apoiar a criação de TV Comunitária nas regionais do Município;

o) dar publicidade, de maneira clara e acessível, à reorganização das competências de cada instância do órgão gestor e do
Sistema Municipal de Cultura;

p) destinar verba publicitária para campanha de mobilização nas rádios, TV's, jornais, revistas e internet, com o objetivo de
divulgar amplamente as conferências municipais e as eleições para o Conselho Municipal de Política Cultural;

q) estabelecer diversos mecanismos de divulgação das instâncias participativas;

 

IX  ampliar e qualificar a participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas de Cultura a partir da data da
vigência do Plano Municipal de Cultura, com as seguintes ações:

 

a) realizar conferências municipais de Cultura, bienalmente, com ampla participação da sociedade;

b) implantar fóruns dos setores artísticoculturais, manifestações das culturas populares e tradicionais, patrimoniais, indígenas
e afrobrasileiras, descentralizados;
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c) qualificar, por meio de formação continuada, os membros do Conselho Municipal Política Cultural para o exercício do
mandato;

d) promover ações para qualificar os debates das conferências municipais;

e) democratizar os processos de eleição para o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município, orientados pelas
diretrizes do Sistema Nacional de Cultura;

f) realizar a Conferência Municipal de Arquivos;

 

X  adaptar os equipamentos do órgão gestor da Cultura aos requisitos legais de acessibilidade até 2018, com as seguintes
ações:

 

a) instituir uma comissão de acessibilidade para acompanhar as ações nos equipamentos culturais do órgão gestor e garantir a
continuidade dessas ações ao longo dos anos;

b) elaborar diagnóstico da infraestrutura física, mobiliário, equipamentos, softwares e demais aparatos técnicos, bem como
das potencialidades de acessibilidade, e garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso aos produtos artísticos e
culturais protegidos, promovidos e apoiados em cada projeto ou equipamento da Fundação Municipal de Cultura;

c) contratar e executar projetos de adaptação para atendimento aos requisitos de acessibilidade da legislação vigente, garantir
a manutenção periódica dos equipamentos, conforme resultado do diagnóstico da infraestrutura física, do mobiliário, de
equipamentos, de softwares e dos demais aparatos técnicos, bem como das potencialidades de acessibilidade;

d) implantar uma política permanente de formação específica para a acessibilidade, com a participação de servidores em
cursos, seminários, palestras e demais eventos relevantes no setor;

e) fomentar cooperações técnicas com instituições especializadas na área de acessibilidade para prover formação específica, a
exemplo dos cursos de Libras e outras linguagens;

 

XI  restaurar, modernizar e reequipar, até 2025, todos os equipamentos culturais públicos, com as seguintes ações:

 

a) elaborar diagnóstico da infraestrutura física, dos equipamentos e do mobiliário para apresentação de projeto de
requalificação de cada equipamento cultural;

b) debater as demandas de cada equipamento quanto à requalificação com os gestores, funcionários e a comunidade local;

c) viabilizar a reforma e a adequação do Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural do órgão gestor, dotandoo de
salas e infraestrutura adequadas para abrigar as atividades dos ciclos e estágios mais avançados da formação continuada;

d) estabelecer um plano de prioridades de requalificação dos espaços físicos dos equipamentos do órgão gestor da Cultura;

 

XII  ocupar, por meio de concurso público, todos os cargos técnicos e administrativos do órgão gestor de Cultura, com as
seguintes ações:

 

a) realizar, até 2016, amplo concurso público para o órgão gestor da Cultura;

b) ampliar, progressivamente, o quadro profissional do órgão gestor da Cultura e adequálo ao atendimento às demandas
funcionais durante a vigência do PMC;

c) criar comissão permanente de concursos composta por servidores efetivos, para acompanhamento e avaliação constante da
necessidade de novos concursos;

 

XIII  criar, até 2016, o Plano de Carreira dos Servidores do órgão gestor da Cultura em Belo Horizonte, com as seguintes
ações:
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a) criar o instrumento de vinculação para o órgão gestor da Cultura dos servidores que desempenham ações na área da Cultura
há mais de 5 (cinco) anos;

b) incluir a carreira da Cultura na Lei nº 7.169, de 30 de agosto de 1996, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do
Quadro Geral de Pessoal do Município de Belo Horizonte;

 

XIV  fortalecer, até 2018, o Sistema Municipal de Financiamento da Cultura, com as seguintes ações:

 

a) regulamentar o Fundo Municipal de Cultura no âmbito do Sistema Municipal de Cultura;

b) promover regularmente ações de capacitação para elaboração de projetos e prestação de contas para os proponentes dos
editais de apoio a todas as linguagens artísticas e à Lei nº 6.498/93  Lei Municipal de Incentivo à Cultura;

c) definir, no âmbito do Sistema Municipal de Cultura, as fontes de financiamento público para a Cultura em Belo Horizonte,
além do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura  LMIC;

d) instituir comissão específica, formada equipe técnica, paritária e com representantes da sociedade civil, para avaliação e
reformulação da Lei nº 6.498/93  Lei Municipal de Incentivo à Cultura;

e) empreender ações de capacitação de recursos financeiros para o órgão gestor da Cultura em Belo Horizonte;

 

XV  implementar, até 2018, políticas de Recursos Humanos  RH  no órgão gestor da Cultura, com as seguintes ações:

 

a) realizar diagnóstico de recursos humanos, por meio de levantamentos quantitativos e qualitativos de pessoal e de pesquisa
de clima organizacional;

b) definir objetivos, estratégias e metas em curto, médio e longo prazo;

c) definir e implantar políticas e diretrizes para a gestão de recursos humanos;

d) elaborar e implementar planos e programas para atender às demandas de recursos humanos;

e) estabelecer indicadores de desempenho para monitoramento, avaliação e retroalimentação do processo de gestão de RH;

f) estabelecer e implementar mecanismos de avaliação da satisfação do servidor/usuário de RH, em relação aos serviços
prestados pelo Departamento de Gestão Organizacional  DPGO, promovendo ações de melhoria contínua;

 

XVI  implantar, até 2025, o Programa de Fomento para as cadeias criativas e produtivas locais, priorizando seu
desenvolvimento com as seguintes ações:

 

a) mapear as cadeias criativas e produtivas em todas as regiões do Município, com o objetivo de oferecer subsídios à criação
do Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais  SMIIC, com base na Portaria nº 116/2011 do Ministério da
Cultura, que regulamenta os segmentos culturais;

b) elaborar programas de fomento específicos para cada cadeia criativa e produtiva até 2025, em consonância com seus
respectivos planos setoriais;

c) constituir sistema de planejamento consultivo com a participação de agentes, artistas, produtores, cooperativas e
associações de âmbito cultural, para definir a utilização de mecanismos de incentivos ou operações de crédito;

d) criar oportunidades de negócios, espaços, seminários, fóruns e rodadas de investimentos para todos os setores artístico
culturais;

 

XVII  criar, até 2018, ações permanentes de fomento à pesquisa, à criação, à produção crítica e ensaística, valorizando a
dimensão criativa da cultura, com as seguintes ações:
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a) elaborar programa de publicação de pesquisas teóricopráticas, registros de processos, produtos, produção crítica, criativa e
ensaística de cada segmento artísticocultural, para difusão e circulação do conhecimento;

b) elaborar programa anual de bolsas para pesquisa, produção crítica, criativa e ensaística atendendo a todos os setores
culturais, a memória e o patrimônio cultural;

 

XVIII  estabelecer, a partir de 2016, parcerias com setores públicos e privados, para desenvolver ações que valorizem e
assegurem a cultura como um direito à cidadania e parte integrante do processo educativo e formativo das crianças,
adolescentes, adultos e idosos, com as seguintes ações:

 

a) estabelecer parcerias com a Secretaria Municipal de Educação para discutir a linha de desenvolvimento de projetos
culturais, tais como: educação patrimonial; visitas orientadas e monitoradas aos equipamentos culturais; cursos de formação
continuada na área cultural para professores; ações da difusão e da produção artísticocultural nas escolas;

b) realizar encontros, fóruns, seminários com secretarias e demais órgãos do poder público municipal, para debater e propor
ações estratégicas no desenvolvimento de políticas públicas culturais destinadas à juventude, à infância e aos idosos;

c) estabelecer parcerias com o órgão responsável pelo Turismo no Município, com o objetivo de fortalecer o turismo cultural
e criar programas para qualificação de guias e de monitores;

d) criar mostras anuais e outras formas de difusão da produção artísticocultural nas escolas municipais;

 

e) promover políticas intersetoriais que fortaleçam o papel da cultura nas políticas públicas municipais e que garantam
recursos orçamentários e financeiros para a área;

f) elaborar estudos permanentes sobre demandas dos setores artísticoculturais, manifestações das culturas populares e
tradicionais, patrimoniais, indígenas e afrobrasileiras, para estabelecer programas e projetos de fomento e incentivo;

g) construir política pública com órgãos e instituições privadas nacionais e internacionais, para atrair recursos para Belo
Horizonte;

h) propor ações transversais com os setores públicos (Cultura, Educação, Segurança, Meio Ambiente, Comunicação e outros)
municipais, estaduais e federal;

 

XIX  garantir a qualificação para os agentes artísticoculturais na elaboração de projetos culturais, com as seguintes ações:

 

a) oferecer, regularmente, cursos e oficinas de qualificação para atender às demandas dos setores artísticoculturais,
manifestações das culturas populares e tradicionais, patrimoniais, indígenas e afrobrasileiras;

b) oferecer, regularmente, cursos e oficinas de qualificação para atender às demandas dos centros culturais;

c) criar parcerias com os governos federal e estadual para realizar cursos contínuos sobre as fontes de financiamento;

d) promover capacitações regulares para formulação de projetos, de acordo com as necessidades dos diferentes setores
culturais e comunidades específicas, com base nos mapeamentos realizados;

e) oferecer, regularmente, cursos e oficinas de qualificação para atender às demandas dos usuários dos centros culturais;

 

XX  consolidar as políticas de captação de recursos financeiros, com as seguintes ações:

 

a) realizar diagnósticos e relatórios das políticas de captação do órgão gestor da Cultura;

b) acompanhar, periodicamente, as políticas de captação de recursos do órgão gestor da Cultura;

c) realizar prestação de contas das políticas de captação do órgão gestor da Cultura;
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XXI  criar política permanente de fomento à cultura que integre todos os mecanismos existentes e garantidos em lei,
articulando os fundos públicos como o principal mecanismo de fomento, com orçamento próprio, com programas específicos
e com o acompanhamento e a fiscalização de comissão composta pela sociedade civil, com as seguintes ações:

 

a) criar seminários para debater e elaborar a minuta de revisão da Lei nº 6.498/93  Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
com todos os setores artísticoculturais, manifestações das culturas populares e tradicionais, patrimoniais, indígenas e afro
brasileiras;

b) promover audiências e consultas públicas para discussão sobre a Lei nº 6.498/93  Lei Municipal de Incentivo à Cultura;

c) dinamizar os processos de financiamento à cultura por meio de encontros para avaliar e rever, periodicamente, os
procedimentos adotados pelos editais;

d) ampliar e aperfeiçoar os serviços para o atendimento aos usuários da Lei nº 6.498/93  Lei Municipal de Incentivo à
Cultura;

e) reformular e ampliar, até 2016, a Lei nº 6.498/93  Lei Municipal de Incentivo à Cultura;

 

XXII  ampliar, até 2025, as ações do órgão gestor da Cultura, voltadas para o fomento de todos os setores artísticoculturais,
incluindo as manifestações das culturas populares e tradicionais, patrimoniais, indígenas e afrobrasileiras, com as seguintes
ações:

 

a) realizar editais de ocupação específicos para os artistas e grupos de cada um dos setores artísticos e culturais, em caráter
permanente, com periodicidade anual, contemplando todos os espaços gerenciados pelo órgão gestor da Cultura em Belo
Horizonte;

b) formular, junto ao Conselho Municipal de Política Cultural, as diretrizes para a elaboração dos editais;

c) VETADO

 

XXIII  ampliar e fortalecer a política municipal de arquivos e acervos da gestão cultural do Município, imediatamente após a
aprovação do Plano Municipal de Cultura, com as seguintes ações:

 

a) edificar sede própria para o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte  APCBH  adequada e equipada para o seu
funcionamento;

b) fortalecer as ações de gestão de documentos na administração municipal;

c) adquirir acervos de interesse para a história, para a memória e para o patrimônio cultural, a fim de qualificar as bibliotecas
vinculadas ao órgão gestor da Cultura;

d) ampliar a difusão de acervos através da internet;

e) criar, em instituições públicas com atuação reconhecida, câmaras depositárias e repositórios digitais, possibilitando,
inclusive, a guarda de acervos privados de interesse público, garantindo o livre acesso;

f) fortalecer e consolidar política de aquisição, recolhimento, guarda, preservação, conservação, restauração, digitalização,
pesquisa e divulgação dos arquivos públicos e privados de interesse público;

g) ampliar e fortalecer programas, projetos, ações, eventos culturais de valorização, preservação e difusão da história, da
memória e do patrimônio cultural do Município;

h) realizar, bienalmente, a Conferência Municipal de Arquivos;

i) implantar política de arquivos intermediários, por meio de sistemas informatizados nos diversos órgãos municipais, para
atender ao cidadão;

j) implantar Câmara Técnica de avaliação de documentos eletrônicos do Município;

k) realizar projetos de valorização, preservação e difusão da história, da memória e do patrimônio cultural do Município;
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l) implantar Comissão Permanente de Avaliação de Documentos CPADS  em todos os órgãos da administração direta e
indireta da Prefeitura de Belo Horizonte;

m) criar, no âmbito das conferências setoriais de arquivos e museus, o Plano Municipal de Arquivos e o Plano Municipal de
Museus de Belo Horizonte até 2018;

n) implantar política municipal de preservação e gestão de acervos artísticos, históricos, documentais, bibliográficos para
cada equipamento do órgão gestor da Cultura, conforme suas especificidades, atividades e responsabilidades;

 

XXIV  implementar, intersetorialmente, o Programa Municipal de Educação Patrimonial, imediatamente após a aprovação
do Plano Municipal de Cultura, com as seguintes ações:

 

a) realizar projetos de valorização, preservação e difusão da memória do Município;

b) apoiar iniciativas da sociedade civil e executar projetos de valorização da produção cultural local;

c) promover o turismo cultural, aliando estratégias de preservação patrimonial e ambiental com ações de dinamização
econômica e de fomento às cadeias produtivas da Cultura;

d) apoiar projetos e ações que fortaleçam as identidades territoriais do Município, com visibilidade para os diversos setores
culturais;

e) fortalecer e ampliar as ações de educação patrimonial e de formação em patrimônio na municipalidade;

f) criar programa voltado para a cultura da infância após a criação do Plano Municipal de Cultura;

g) formar e capacitar profissionais para atuar em projetos relacionados à cultura na infância;

h) criar editais com prêmios específicos para a cultura da infância;

i) criar editais para exposições, apresentações artísticas e projetos específicos para a cultura na infância;

j) mapear espaços onde são realizadas atividades relacionadas a brinquedos e brincadeiras no Município de Belo Horizonte;

 

XXV  assegurar políticas públicas municipais permanentes de proteção, valorização, fomento e promoção de ofícios
tradicionais e de práticas culturais de grupos, indivíduos e comunidades atuantes nas áreas artísticas e da cultura tradicional e
popular, com as seguintes ações:

 

a) preservar, apoiar e difundir as culturas afrobrasileiras, indígenas e de outros povos e comunidades tradicionais, bem como
as demais expressões culturais de Belo Horizonte;

b) realizar inventário para reconhecimento e proteção dos mestres da cultura popular do Município com realização de edital
de bolsa permanente para os mestres reconhecidos;

c) fomentar, por meio de bolsas e editais, a pesquisa sobre as manifestações culturais e grupos étnicos de Belo Horizonte,
assegurando sua posterior publicação;

d) estabelecer mecanismos de proteção aos conhecimentos tradicionais e expressões culturais, reconhecendo a importância
desses saberes no valor agregado aos produtos, serviços e expressões da cultura brasileira;

e) constituir comissão técnica com membros eleitos e com a participação dos servidores, para realização de estudo de
viabilidade e discussão sobre a criação do Instituto Municipal do Patrimônio Cultural;

f) realizar reuniões públicas sobre o estudo de viabilidade da implantação do Instituto Municipal do Patrimônio Cultural;

g) realizar campanhas e desenvolver programas com foco na informação, formação e educação da comunidade e do turista,
para difundir a importância do patrimônio cultural existente no Município de Belo Horizonte;

 

h) assegurar a formação de agentes culturais na qualificação de portais de internet e dispositivos móveis, para o
compartilhamento e livre difusão das artes e manifestações culturais em rede;

i) qualificar agentes locais para a preservação e a difusão do patrimônio cultural;



12/12/2016 DOM  Diário Oficial do Município |

http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 13/15

j) criar mecanismos de fomento para as culturas populares e comunidades tradicionais que atendam suas especificidades;

k) reconhecer os saberes tradicionais e estimular a atuação dos mestres da cultura popular como formadores culturais;

l) estimular e desenvolver programas de parcerias intersetoriais, no âmbito estadual, federal e internacional, para projetos de
promoção e pesquisa sobre o patrimônio cultural;

m) realizar cartografia da diversidade artística e cultural e das práticas de grupos, indivíduos e comunidades relativas à
cultura tradicional e popular do Município de Belo Horizonte;

n) estimular o encaminhamento de projetos de salvaguarda do patrimônio cultural para inscrição nos processos seletivos, no
âmbito estadual, no federal e no internacional;

o) criar e manter atualizado o "Inventário dos Ofícios Tradicionais, Manifestações culturais e formas de Expressão em Belo
Horizonte", estabelecendo uma agenda de políticas de valorização e promoção contínua desses bens culturais;

p) implementar programa municipal específico para preservação, valorização, manutenção, difusão e intercâmbio cultural dos
grupos de capoeira legitimados pela comunidade capoeirista de Belo Horizonte;

q) fortalecer a ação museal do Centro Cultural Lagoa do Nado;

r) criar e implementar programa de ação cultural voltado para o reconhecimento, apoio e fomento de espaços comunitários,
artísticos e das culturas populares e comunidades tradicionais como centros culturais orgânicos;

 

XXVI  ampliar e fortalecer a política de proteção ao patrimônio material do Município imediatamente após a aprovação do
Plano Municipal de Cultura, com as seguintes ações:

 

a) ampliar e fortalecer pesquisas e seminários, promover a publicação de livros, revistas, jornais e outros impressos culturais e
o uso da mídia eletrônica e da internet para a promoção do patrimônio cultural, privilegiando as iniciativas que contribuam
para a valorização das culturas tradicionais;

b) realizar amplo debate público sobre o programa "Adote um Bem Cultural", com o poder público, o Conselho Deliberativo
do Patrimônio, o Conselho Municipal de Política Cultural, a sociedade civil, os técnicos da Fundação Municipal de Cultura,
os pesquisadores e o Ministério Publico;

c) ampliar e fortalecer a identificação, o inventário e a proteção dos bens culturais, materiais e imateriais, situados em bairros
tradicionais de Belo Horizonte, localizado na região externa ao perímetro do Núcleo Histórico de Belo Horizonte,
delimitado pela Avenida do Contorno;

d) consolidar o reconhecimento e a proteção da região interna da Avenida do Contorno como núcleo histórico do Município,
por meio de legislação específica;

e) ampliar a captação dos recursos para o Fundo do Patrimônio Cultural do Município, incluindo, entre outras fontes, a
destinação integral do repasse do ICMS cultural;

 

XXVII  elaborar e implantar o Plano Municipal de Leitura, Literatura, Livro e Bibliotecas, tendo em vista a democratização
do acesso à leitura no Município, com as seguintes ações:

 

a) criar bibliotecas em todas as regionais do Município, com equipamentos, acervo, em horário estendido e com funcionários
suficientes para mantêlas em funcionamento;

b) capacitar pessoas para que atuem na democratização do acesso ao livro e na formação de leitores com visitas domiciliares,
empréstimos de livros, rodas de leitura, narração de histórias, criação de clubes de leitura e saraus literários;

c) apoiar novos espaços de leitura, tais como bibliotecas circulantes, bibliotecas comunitárias, acervos em hospitais e
associações comunitárias;

d) promover e democratizar o acesso à leitura e à informação, com a manutenção das bibliotecas municipais e comunitárias,
garantindo acervo bibliográfico em suportes variados, infraestrutura física e tecnológica, e recursos humanos qualificados;

e) garantir a diversidade de ações para o incentivo à leitura, realizadas nos espaços públicos municipais, sem censura estética
ou proibição de ações das diversas atividades artísticas integradas com o texto literário;



12/12/2016 DOM  Diário Oficial do Município |

http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 14/15

f) elaborar, discutir e aprovar o Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura, com vistas à democratização do acesso à
leitura no Município;

g) apoiar a rede de bibliotecas comunitárias existentes no Município;

h) criar pontos de leitura em diversos espaços do Município;

 

i) criar programa de itinerância dos escritores residentes em Belo Horizonte para visitar as escolas, centros e equipamentos
culturais da Prefeitura, com o objetivo de promover debates sobre suas obras, literatura, leitura e demais temáticas
contemporâneas e culturais;

 

XXVIII  promover a produção artística e cultural, por meio do apoio à criação, ao registro, à difusão e distribuição de obras,
ampliando o reconhecimento da diversidade de expressões provenientes de todas as regiões do Município, com as seguintes
ações:

 

a) criar bolsas, programas e editais específicos que diversifiquem as ações de criação artística e cultural e manifestações das
culturas populares e tradicionais, patrimoniais, indígenas e afrobrasileiras;

b) fomentar, por meio de editais e/ou programas, iniciativas de criação de produtos artísticos, culturais e experimentais;

c) fomentar, por meio de editais e/ou programas, iniciativas de reflexão e pesquisa cujos objetos sejam produtos artísticos e
culturais, as manifestações das culturas populares e tradicionais, das populações indígenas e afrobrasileiras;

d) VETADO

e) garantir a continuidade da realização anual do Prêmio Nacional de Literatura Cidade de Belo Horizonte nos segmentos
Conto, Romance, Dramaturgia e Poesia;

f) garantir a continuidade da realização anual do Prêmio de Literatura Infantil e Juvenil João de Barro;

g) criar e garantir a realização do Festival Internacional de Literatura Cidade de Belo Horizonte, de forma descentralizada, a
partir da integração com as regionais e preferencialmente nos espaços dos centros culturais;

h) ampliar a circulação da produção artística e cultural por meio do intercâmbio metropolitano nacional e internacional.
 

RAZÕES DO VETO PARCIAL
 
Ao analisar a Proposição de Lei nº 84/15, que “Institui o Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte para

o período de 2015 a 2025.”, originária do Projeto de Lei nº 1.501/15, de autoria do Executivo, sou levado a vetála
parcialmente, pelas razões que passo a expor.

 
As alíneas “c” do inciso XXII e “d” do inciso XXVIII do art. 5º, Capítulo V do Anexo Único da Proposição,

acrescidas por meio de emenda parlamentar aditiva, ao prever a instituição de linhas de crédito para os setores
artísticos e culturais, ingere indevidamente em matéria afeta à municipalidade, uma vez que cabe ao Poder
Executivo decidir acerca da conveniência e oportunidade do encaminhamento de propostas que redundem em
aumento de despesas públicas, conforme se depreende do seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais:

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  LEI Nº 1.963/2003 DO MUNICÍPIO DE IPATINGA  LINHA
DE CRÉDITO ESPECIAL PARA ESTUDANTES  INICIATIVA  CEMG ART. 66, § 3º, LETRA ""B"", C/C O ART. 161.  Resulta
em inegável ingerência de poder, a exigência, posta em lei promulgada pela Câmara Municipal de Uberlândia, de abertura
de crédito especial para estudantes em cursos universitários de graduação e cursos técnicos no âmbito do Município, face
a  inquestionável  afronta  aos  comandos  postos  nos  artigos  66,  §  3º,  ""b"",  c/c  o  161,  da  CEMG.    Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade julgada procedente. (TJMG  Ação Direta Inconst 1.0000.00.3468972/000, Relator(a): Des.(a) Lucas
Sávio de Vasconcellos Gomes , CORTE SUPERIOR, julgamento em 23/06/2004, publicação da súmula em 06/08/2004)”

 
Assim, como ressaltou a Fundação Municipal de Cultura, “tratase de objeto que merece, além da

postulação do setor artístico e cultural, mais estudos e elaboração para, se for o caso, o Município (dependendo da
avaliação da Administração Pública sobre a oportunidade e conveniência), decidir instituir linhas de crédito para
esse setor.”.
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Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar as alíneas “c” do inciso XXII e “d” do inciso XXVIII do art.
5º, Capítulo V do Anexo Único da Proposição em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da
Câmara Municipal.

 
Belo Horizonte, 16 de outubro de 2015

 

Délio de Jesus Malheiros
Prefeito de Belo Horizonte, em exercício



A Prefeitura de Belo Horizonte e a Fundação Municipal de Cultura abraçam o
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Aos cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte,

É com alegria que apresentamos à sociedade o Plano Municipal de Cultura de Belo 
Horizonte. 

O Plano Municipal de Cultura traduz a diversidade de pensamentos e práticas culturais 
existentes na capital mineira. De forma importante apresenta-se como um planejamento 
de longo prazo, uma política pública de Estado que ultrapassará as conjunturas e os manda-
tos de governos, pois tem sua vigência prevista para o período de dez anos, de 2015-2025, 
com revisões bienais realizadas com a participação social nas conferências de cultura.

É significativo que o Plano seja aprovado no ano que Belo Horizonte se tornou cidade 
líder da nova Agenda21 da Cultura, a qual tem no eixo de governança da Cultura uma 
indicação clara da importância da Gestão Compartilhada. O PMC é, com efeito, resultado 
da pactuação entre o poder público e sociedade civil por meio do Conselho Municipal 
de Política Cultural. Trata-se de um documento estratégico e de planejamento para a 
cultura da nossa cidade, pois possui um conjunto de metas e ações que deverão ser cum-
pridas até 2025 e representam os anseios de milhares de belo-horizontinos, reunidos em 
várias conferências e fóruns realizados na capital desde o ano de 2005. 

A cidade de Belo Horizonte recebe um Plano de Cultura que redefine e consolida 
a relação do poder público municipal com a sociedade, apresentando um modelo de 
gestão que se sustenta no diálogo e na participação social, como a base para promover 
e rever as ações que fortalecem a diversidade cultural no nosso município. Sendo assim, 
a Prefeitura de Belo Horizonte e sua Fundação de Cultura estão dando mais um passo 
para consolidar a cultura como um componente essencial ao desenvolvimento social, 
econômico e sustentável do município. 

Diversas ações que integram e aprimoram as políticas de participação, de informação 
e de transparência na gestão cultural fazem parte do Plano Municipal de Cultura. Nele 
estão as condições para a consolidação efetiva da cidadania cultural, que possibilitará aos 
cidadãos de Belo Horizonte avançar na construção de uma cidade com igualdade nas opor-
tunidades e na convivência com a diversidade, com a democratização (e democracia), com 
a inclusão e com a justiça social. O desafio que temos é consolidar as políticas que deram 
resultados concretos para a cidade e buscar aperfeiçoar tudo que estiver ao nosso alcance.

Mas, tudo isso, somente será possível se os artistas, os grupos, as entidades e os 
usuários da cultura estiverem conosco nessa caminhada, que pretende levar a cidade 
de Belo Horizonte a consolidar-se como referência nas políticas culturais, na produção 
cultural e na profissionalização, na formação e na promoção da cultura como um bem 
universal para todos os cidadãos.

Leônidas José de Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural

VIRADA CULTURAL 2015
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Plano Municipal de Cultura

Planejamento necessário para as políticas públicas de cultura

O que significa um plano de cultura para a nossa cidade? Significa um novo modelo 

de desenvolvimento de política pública que vem sendo desenhado para a cultura, nos 

âmbitos nacional, estadual e municipal. 

Atualmente, existem diversas ações que pretendem elevar a cultura ao patamar de 

direito essencial à cidadania e o Plano Municipal de Cultura – PMC é uma dessas ações 

que, em Belo Horizonte, colaborará para que a cultura seja reconhecida como um dos 

pilares para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade.

Sustentabilidade, palavra que reúne ação e planejamento, é a palavra e a ação da 

vez! Governos precisam promover mudanças nos modos e meios que usamos para a 

sobrevivência da sociedade e, a cultura tem um papel fundamental nesse processo, pois 

será necessário rever conceitos, valores, costumes, hábitos, enfim, promover uma trans-

formação social.

A cultura entendida como essa grande colcha de retalhos coloridos, com diversas for-

mas e tamanhos é o manto sagrado e profano que permeia a nossa sociedade. Por isso, 

o PMC se constitui como uma ferramenta importante para que os governos planejem e 

implantem suas ações.

A participação social tem papel decisivo no planejamento e no acompanhamento 

das diretrizes, metas e ações da política cultural do município, ela é o motor que ali-

menta a política pública de cultura e o PMC oferece as condições para que, a cada dois 

anos, durante as conferências, a população acompanhe o andamento das propostas, 

compreenda o funcionamento da instituição pública e compartilhe as responsabilidades 

no planejamento e na execução das ações.

Portanto, há muito trabalho pela frente e vamos juntos, Fundação Municipal de Cul-

tura e sociedade, construir este processo.  Parabéns a toda cidade! 

Sezilmar Araújo - Céu

Chefe Departamento de Articulação e Informação – DPAI

FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL-BH 2015

FOTO: THAINÁ NOGUEIRA
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A cidade onde a cultura ganha vida!

Com o advento da República no país, (1889), 

Minas Gerais inicia o planejamento da nova capital 

mineira, a cidade de Belo Horizonte.

Para promover o desenvolvimento econômico 

da região, foram planejadas as atividades terciárias, 

bancárias e financeiras e, também o comércio. Nes-

sa mesma linha, o planejamento da cidade incluía 

as atividades de ensino, de pesquisa, atividades po-

líticas e culturais; sem esquecer os amplos espaços, 

praças, parques e jardins.

Localizada na região central de Minas Gerais, no 

Sudeste brasileiro, sua área é de 331,401 quilôme-

tros quadrados e atualmente possui uma população 

de 2.375.151 habitantes. 

Hoje, a bela cidade possui apenas 117 anos e mui-

tos desafios para o seu desenvolvimento sustentável 

(socioeconômico, político e cultural), no que tange às 

atividades culturais, científicas, tecnológicas e comer-

ciais, as quais têm sido devidamente consideradas e 

trabalhadas pelo poder público municipal.

Embora a cidade, ainda não tenha consolidado 

uma indústria cultural propriamente dita, se com-

parada ao eixo Rio-São Paulo, o desenvolvimento 

de políticas específicas para o reconhecimento das 

potencialidades ou vocações da cidade cresceu sig-

nificativamente nos últimos quatro anos, com inves-

timentos em centros culturais, galerias de arte, ca-

sas de espetáculos, museus, conselhos municipais, 

dentre outros. Ou seja, muito tem sido feito nesse 

sentido, entendendo que a cultura também é um 

instrumento de conquista da cidadania. 

A Fundação Municipal de Cultura é o órgão ges-

tor responsável pela política pública de cultura em 

Belo Horizonte. Por meio de seus programas, desen-

volve projetos em todas as suas unidades culturais, 

seguindo as orientações do planejamento municipal 

que trabalha para uma cidade sustentável, promo-

vendo a inclusão social e a qualidade de vida para a 

população. Uma cidade para o futuro!

Para conduzir a política municipal de cultura, a 

FMC desenvolve ações para promover e consolidar a 

vocação cultural da cidade, com a ampliação e qua-

lificação dos espaços públicos destinados à cultura; 

com o fomento à produção e difusão dos bens cul-

turais; com a preservação, proteção e divulgação do 

patrimônio cultural; tudo isso, com a diversificação 

e o fortalecimento dos mecanismos de participação 

social e a articulação de parcerias e ações para con-

solidar a cultura como um componente essencial ao 

desenvolvimento sustentável da cidade e do país. 

PROGRAMAS POLÍTICAS

Gestão da Política Cultural  1. Comunicação e divulgação institucional.

 

 2. Gestão compartilhada e participação social.

 

 3. Gestão de informações culturais.

 

 4. Internacionalização.

 

 5. Intersetorialidade e parcerias.

 

 6. Requalificação e implantação de equipamentos culturais.

 

Fomento, Incentivo e 7. Fomento à produção e difusão cultural.
Desenvolvimento Cultural

 8. Formação Artística Cultural.

   

História, Memória e Patrimônio 9. Política Municipal de Arquivos.
Cultural de Belo Horizonte  

 10. Preservação, proteção e divulgação do

 patrimônio cultural.

A Cidade de Belo Horizonte Programas e Políticas 
da Fundação Municipal de Cultura – FMC

A partir da adesão do município de Belo Horizonte ao Sistema Nacional de Cultura – SNC coube à FMC ela-

borar o Sistema Municipal e o Plano Municipal de Cultura, ambos instrumentos de planejamento da ação 

cultural na cidade.

A FMC desenvolve os seguintes programas e políticas, que são, por princípio, transversais:
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Existem várias definições para o que seja um SISTE-

MA, mas vamos considerar apenas quatro caracte-

rísticas que nos ajudam a compreender a ideia de 

um Sistema Nacional de Cultura.

1. O sistema é um conjunto de componentes, partes 

ou elementos.

2. O sistema possui um objetivo geral a ser atingido.

3. A comunicação acontece entre todos os compo-

nentes, partes ou elementos do sistema, que intera-

gem e relacionam-se para alcançar os seus objetivos.

4. O sistema possui funcionamento dinâmico e si-

nergia entre os componentes para alcançar seus ob-

jetivos com eficiência e para todos.

O Sistema Nacional de Cultura (SNC) foi criado a 

partir de outras experiências de sistemas realizadas 

no Brasil, que funcionam para articular as políticas 

públicas. A partir dessa articulação, o SNC tem como 

principal objetivo fortalecer institucionalmente as 

políticas culturais da União, dos Estados e dos Mu-

nicípios, com a participação e o controle da socieda-

de, além de descentralizar e organizar o desenvolvi-

mento cultural do País, para que todos os projetos 

tenham continuidade, mesmo com a alternância de 

governos.

Ao fazer a adesão ao SNC e para cumprir seus objeti-

vos, os estados e municípios são orientados por um 

conjunto de princípios e diretrizes, comuns a todos 

os quais passam a dividir atribuições e responsabili-

dades; beneficiam-se do repasse de recursos finan-

ceiros e criam instâncias de participação social.

Podemos afirmar que o grande desafio para o cam-

po da cultura em nosso país continua sendo o de 

assegurar a continuidade das políticas públicas de 

cultura, transformando-as em políticas de Estado, 

ou seja, impedir que diversas ações e programas te-

nham sua continuidade comprometida e vinculada à 

permanência deste ou daquele governo. 

Antes, porém, é preciso destacar que a existência 

de diversos componentes, relacionados entre si e 

democraticamente elaborados não aponta para a 

superação desse desafio, pois será preciso também, 

que existam leis de proteção à cultura, nos proces-

sos de criação, produção, formação, profissionaliza-

ção, distribuição e acesso.

Por isso, para compreender melhor como o Sistema 

Nacional de Cultura pretende superar esse desafio 

e avançar na elaboração de políticas públicas que 

possuam continuidade e dialoguem com outras de-

mandas sociais, apresentamos nas próximas páginas 

o Sistema Municipal de Cultura de Belo Horizonte e 

seus componentes.

A elaboração do Sistema Municipal de Cultura (SMC) 

faz parte de uma ação articulada nacionalmente e 

que ressalvadas as especificidades atinentes à rea-

lidade administrativa, financeira e política de cada 

município, todos partilham do mesmo objetivo: for-

talecer institucionalmente as políticas culturais da 

União, Estados e Municípios, com a participação da 

sociedade.

O SMC faz parte do Sistema Nacional de Cultura 

(SNC) que é um modelo de gestão criado pelo Minis-

tério da Cultura (MinC) para estimular e integrar as  

políticas públicas culturais implantadas pelo gover-

no federal, estados e municípios. 

Em Belo Horizonte, o SMC é um instrumento de 

planejamento, coordenação, execução, supervi-

são e avaliação da política cultural, possibilitan-

do à Fundação Municipal de Cultura (FMC) arti-

cular-se com instâncias do Estado ou da União, 

em busca de parcerias para projetos de interes-

se comum.

O papel estratégico assumido pela FMC é o de pro-

mover o fortalecimento, a ampliação e a institucio-

nalização do SMC para garantir políticas públicas de-

mocráticas, inclusivas e com continuidade. 

Para cumprir esse papel é necessário que o municí-

pio se organize com os seguintes componentes:

O Sistema Nacional de Cultura – SNC O Sistema Municipal de Cultura – SMC 

COMPONENTES DO SMC SITUAÇÃO BH

Órgão Gestor da Cultura. Fundação Municipal de Cultura – Lei 9.011/2005.

Conselho de Política Cultural. Conselho Municipal de Política Cultural – 
 COMUC – Lei 9.577/2008.

Conferência de Cultura. Realizadas bienalmente. 

Plano Municipal de Cultura. Lei 10.854/2015.

Sistema de Financiamento da Cultura. Lei 6.498/93 – será reformulada para atender 
 aos requisitos do Fundo Municipal de Cultura.

Sistema de Informações e Indicadores Culturais. 

Programa de Formação na área da Cultura. Em Elaboração. 

Sistemas Setoriais de Cultura. 

Uma vez implantada essa estrutura cultural, o Ministério da Cultura (MinC ) oferecerá apoio para o desenvol-

vimento de políticas culturais em Belo Horizonte. O Sistema Municipal de Cultura, criado por lei específica, é 

o principal articulador do Plano Municipal de Cultura, estabelecendo instrumentos de gestão, de articulação, 

pactuação e de deliberação, sempre com a participação e o controle da sociedade belohorizontina.
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O Plano Municipal de Cultura - PMC é um instru-

mento de gestão e de planejamento das políticas 

culturais para a nossa cidade. Foi elaborado com a 

participação do poder público local e da sociedade, 

instituindo-se como um poderoso instrumento de 

reflexão e agora na sua fase de operacionalização, 

se constituirá como um instrumento que organiza e 

norteia a execução de políticas públicas de cultura.

O processo de discussão que subsidiou a criação do 

Sistema Nacional de Cultura indicava que durante 

vários anos as políticas públicas de cultura no âm-

bito municipal, estadual ou federal, padeciam com 

a falta de continuidade, seja por ausência de um 

planejamento sistêmico ou pelo condicionamento a 

uma única gestão de governo.

Estrategicamente, o PMC apresenta-se como um ins-

trumento de gestão que prevê desafios, diretrizes, 

objetivos, metas e ações propostas a curto, médio e 

longo prazos no período de dez anos, pretendendo 

assim, garantir a continuidade e a consolidação das 

políticas culturais como políticas de Estado. 

Com essa estrutura de planejamento, o cidadão tem 

espaço de participação garantido, pois o PMC atua 

por meio dos conselhos e das conferências que con-

tam com a participação da sociedade e comunida-

de artística para a formulação, acompanhamento e 

aplicação das políticas de cultura.

A Fundação Municipal de Cultura - FMC, órgão ges-

tor responsável pela área, acredita que a implanta-

ção do Plano Municipal de Cultura contribuirá para 

democratizar e dar transparência aos processos 

decisórios, assegurando a participação social nas 

instâncias deliberativas da política cultural de Belo 

Horizonte.

O Plano Municipal de Cultura foi elaborado a partir da realização de fóruns, seminários, reuniões de trabalho, 

consultas públicas e conferências municipais de cultura.

O Plano Municipal de Cultura – PMC Histórico das principais etapas de
elaboração do PMC

ETAPAS DE DISCUSSÃO E MOBILIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PMC

ANO AÇÃO

2005 Assinatura do Protocolo de Adesão ao Sistema Nacional de Cultura (SNC).

2005 1ª Conferência Municipal de Cultura - Belo Horizonte: a cultura na cidade.

2009 2ª Conferência Municipal de Cultura: Cultura, diversidade, cidadania e 

 desenvolvimento.

2010 Assinatura do Acordo de Cooperação Federativa junto ao MINC.

2011 Estruturação do COMUC.

2011 Seminários Diálogos Culturais; reuniões abertas; 

 início da elaboração do diagnóstico cultural da cidade;

2012 Reuniões abertas; plenárias, assembleias, criação de grupos temáticos 

 no âmbito do COMUC.

2013 Grupos temáticos no COMUC.

2013 Conferências Livres de Cultura – 9 Regionais.

2013 3ª Conferência Municipal de Cultura: Cultura em Belo Horizonte: avanços e desafios.

2013 Seminário: O Servidor e o PMC.

2013 Consulta Pública on line. 

2013 Conferência Extraordinária de Cultura: construindo o Plano Municipal de Cultura

 para a cidade de Belo Horizonte.

2013 Nove Reuniões Deliberativas do PMC complementares à Conferência Extraordinária. 

2014 Encaminhamento, pela FMC, da minuta de Projeto de Lei para instituição do PMC

 ao Gabinete do Prefeito.

2015 Encaminhamento de Projeto de Lei para instituição do PMC à Câmara Municipal de 

 Belo Horizonte.

2015 Publicação da Lei Municipal nº 10.854/2015.

PRESÉPIOS E FOLIAS 2014

CENTRO CULTURAL VILA FÁTIMA

FOTO: ALISSON BATISTA
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O PMC possui vigência de dez anos, contudo, con-

siderando as mudanças e transformações políticas, 

socioeconômicas e culturais, próprias do funciona-

mento e desenvolvimento da cidade e da realiza-

ção das conferências de cultura, o plano deverá ser 

acompanhado e revisto a cada dois anos para que 

suas diretrizes e metas possam ser atualizadas.

Este processo de acompanhamento do PMC deverá 

ser feito com a implantação do Sistema Municipal de 

Informações e Indicadores Culturais – SMIIC, que é 

o conjunto de instrumentos de coleta, organização, 

análise e armazenamento de dados a respeito da re-

alidade cultural. 

O SMIIC possibilitará o monitoramento e a avalia-

ção periódica das diretrizes e das metas do Plano 

Municipal de Cultura com base em indicadores 

qualitativos e quantitativos sobre a oferta e a de-

manda por bens, serviços e conteúdos, os níveis de 

trabalho, renda e acesso à cultura, de instituciona-

lização e gestão cultural, assim como de desenvol-

vimento econômico-cultural e de implantação sus-

tentável de equipamentos culturais.

No contexto do SMIIC, a FMC está desenvolvendo o 

projeto do mapeamento cultural de Belo Horizonte, 

cujos conteúdos relativos ao sistema de informação 

e de pesquisa estão em fase de aprovação. Há, tam-

bém, outros projetos que estão sendo analisados e 

revistos para atender as demandas vinculadas ao 

monitoramento e à atualização das metas do PMC.

Outro mecanismo importante para o acompanha-

mento e a avaliação do Plano Municipal de Cultura é 

a conferência municipal de cultura, realizada bienal-

mente, e que é a principal instância de participação 

popular do Sistema Municipal de Cultura. 

A participação do Conselho Municipal de Política 

Cultural nesse processo é fundamental, pois compe-

te a ele, dentre outras atribuições, propor e aprovar, 

a partir das decisões tomadas nas conferências, as 

diretrizes do Plano Municipal de Cultura e acompa-

nhar a sua execução.

A Fundação Municipal de Cultura – FMC está im-

plantando o Sistema Municipal de Informações e In-

dicadores Culturais – SMIIC, conforme meta prevista 

no PMC.

Sistema de Acompanhamento e Avaliação do
Plano Municipal de Cultura

Quinze desafios da política cultural de
Belo Horizonte

Na nossa cidade, muitos são os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento das políticas pú-

blicas de cultura, quanto à valorização e a representação da diversidade cultural; os modelos de financiamento 

e os mecanismos para a inclusão e a participação social.

Ao realizar o debate sobre a realidade cultural no município a sociedade aprovou o PMC com os seguintes desafios:

I -  readequar as condições físicas das unidades culturais da FMC;

II -  ampliar a circulação e o intercâmbio da produção artístico-cultural;

III -  ampliar os espaços públicos disponíveis para as atividades culturais e eventos na cidade;

IV -  ampliar a capacidade institucional da estrutura gestora da política;

V -  ampliar e capacitar o quadro funcional da FMC;

VI -  ampliar os editais de fomento para todas as áreas artísticas e culturais;

VII -  ampliar e consolidar a política orçamentária;

VIII -  implantar o sistema de informação, mapeamento e diagnóstico da cultura;

IX -  descentralizar as ações da cultura;

X -  capacitar empreendedores para projetos fomentados por recursos da Lei Municipal de 

  Incentivo à Cultura;

XI -  articular e integrar todos os órgãos governamentais objetivando a proposição de políticas 

 públicas eficientes voltadas à cultura;

XII -  implantar programas de formação de artistas;

XIII -  ampliar a divulgação da programação cultural da cidade;

XIV -  implantar políticas de parcerias no fomento e difusão da cultura, com transparência e 

 eficiência na utilização de recursos públicos;

XV - ampliar ações de proteção ao patrimônio material e imaterial.
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I -  capilarização da política pública de cultura nas regiões da cidade com a promoção das políticas 

 setoriais, democratizando e garantindo o acesso da população aos bens e serviços artístico-culturais;

II -  garantia do direito à diversidade cultural, aprimorando a política de reconhecimento, identificação, 

 registro, proteção e promoção da memória e do patrimônio cultural;

III - aprimoramento do sistema de financiamento, ampliando e diversificando os recursos públicos, 

 democratizando o acesso à política, promovendo a desconcentração dos investimentos em cultura;

IV -  promoção da formação continuada de artistas, grupos, pessoas, gestores públicos e sociais,

 assegurando e fortalecendo a cultura na cidade; 

V -  consolidação da cultura como fator de desenvolvimento humano e socioeconômico em Belo Horizonte;

VI -  fortalecimento da gestão da política pública, consolidando a implementação do Sistema Municipal   

 de Cultura;

VII -  fortalecimento da política pública de cultura, atuando de forma transversal e intersetorial com os   

 órgãos governamentais municipais, estaduais e federais, com o setor privado e a sociedade civil;

VIII -  democratização da gestão cultural com o fortalecimento das instâncias de participação e controle 

 social para a formulação, a implementação e o acompanhamento das políticas públicas;

IX -  fortalecimento e ampliação da rede de espaços culturais públicos e privados, promovendo a criação 

 e a qualificação de equipamentos, a revitalização e requalificação de logradouros públicos para o 

 uso cultural.

Nove diretrizes para a Política Cultural de 
Belo Horizonte

Para cumprir os objetivos e as metas do PMC, cujos prazos estão estabelecidos até o ano de 2025 é preciso 

planejar, constituir e fortalecer os canais que promovam o diálogo, a participação social e o acompanhamento 

permanente das ações pactuadas entre a sociedade e o poder público municipal.

As diretrizes orientam e nos ajudam a planejar o caminho que devemos percorrer para garantir os direitos cul-

turais; promover o diálogo e a relação do PMC com outras políticas públicas do município, do estado e do país; 

para desenvolver políticas de intercâmbios culturais; estabelecer políticas de consumo, produção, circulação, 

formação, profissionalização além de diversas outras ações necessárias as quais compõem o plano de cultura.

 O Plano Municipal de Cultura tem como diretrizes:

DESCONTORNO CULTURAL 

CENTRO  DE REFERÊNCIA DA CULTURA

POPULAR E TRADICIONAL LAGOA DO NADO

FOTO: RICARDO LAF
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O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA TEM COMO OBJETIVOS GERAIS:

I -  promover a institucionalização da cultura com a regulamentação do Sistema Municipal de 

 Cultura;

II -  ampliar e fortalecer as fontes de financiamento públicas e privadas para o desenvolvimento 

 cultural de todas as regiões da cidade de Belo Horizonte;

III -  promover a fruição e a valorização da história, da memória e do patrimônio cultural do   

 Município e estimular o desenvolvimento de iniciativas que assegurem sua sustentabilidade;

IV - implementar ações de promoção, formação, difusão e circulação que garantam o

 fortalecimento das expressões e manifestações artísticas e culturais em suas diversas

 linguagens e dimensões, visando ao desenvolvimento e à valorização da cultura no Município.

O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA TEM COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

I -  consolidar o órgão gestor da política cultural do Município de Belo Horizonte;

II -  aprimorar o processo de planejamento e gestão das políticas culturais no Município de 

 Belo Horizonte;

III -  garantir participação e transparência na gestão das políticas públicas de cultura;

IV -  promover a intersetorialidade, as parcerias e a transversalidade nos programas, nos projetos 

 e nas ações do órgão gestor da política cultural do Município;

V -  promover a ampliação, a descentralização e a qualificação da infraestrutura dos espaços culturais;

VI -  definir e implantar políticas e ações para a gestão de recursos humanos, valorizando e

 qualificando o quadro funcional do órgão gestor da política cultural no Município;

VII -  instituir Sistemas Municipais Setoriais e Planos Setoriais de Cultura no Município;

VIII - ampliar e aprimorar o Sistema Municipal de Financiamento das Políticas Públicas de Cultura;

IX -  fortalecer e ampliar os mecanismos de apoio, financiamento e fomento à cultura no Município;

X -  reformular a Lei Municipal de Incentivo à Cultura;

XI -  aprimorar o sistema de distribuição dos recursos públicos com a desconcentração dos 

 investimentos em cultura, considerando as desigualdades sociais e as diversidades regional, 

 populacional e cultural;

XII -  incentivar o desenvolvimento e o aprimoramento da economia criativa na cultura do Município;

XIII -  fortalecer a política municipal de arquivos e acervos, assegurando o recolhimento, a 

 preservação e o acesso à informação e à documentação produzida e recebida pela 

 municipalidade, bem como aos documentos privados de interesse público da população de

 Belo Horizonte;

XIV -  desenvolver ações que ampliem e facilitem o acesso da população aos acervos e ao

 patrimônio cultural do Município;

XV -  ampliar, para todas as regionais do Município, as ações de difusão e gestão dos acervos

 patrimoniais iconográficos, textuais, sonoros, bibliográficos e audiovisuais;

XVI -  fomentar e desenvolver programas intersetoriais de educação patrimonial para a população;

XVII -  incentivar e apoiar as práticas, as representações, as expressões e os conhecimentos

 artísticos, culturais e populares tradicionais reconhecidos pelas comunidades;

XVIII -  consolidar e ampliar a política de proteção ao patrimônio cultural de Belo Horizonte,

 considerando todas as suas formas de expressão, linguagens e territórios;

XIX -  desenvolver projetos de formação e difusão cultural, nas diversas linguagens e manifestações 

 artísticas e culturais para artistas, grupos, pessoas e gestores públicos e sociais;

XX -  desenvolver e apoiar projetos difusores de arte e cultura, incentivando a interatividade e as 

 trocas entre indivíduos e agrupamentos, buscando o fortalecimento e a autonomia das

 formas de expressões e manifestações culturais;

XXI -  garantir a difusão da produção artística e cultural por meio da diversificação e da

 disponibilização de ferramentas técnicas, científicas e informacionais;

XXII -  garantir os meios de produção, a manutenção e a ampliação dos bens e serviços culturais, o 

 acolhimento e o estímulo à criação de artistas e grupos na cidade;

XXIII - garantir a universalização do acesso à produção artística e cultural, impulsionando a

 formação de público e incentivando a participação como elemento fortalecedor da cidadania;

XXIV -  estabelecer políticas de promoção e apoio às expressões artísticas e às manifestações da

 cultura popular tradicional.

Objetivos gerais e específicos do Plano Municipal 
de Cultura:

O Plano Municipal de Cultura da nossa cidade 

possui 28 objetivos, cujos resultados estão pre-

vistos para serem alcançados nos próximos dez 

anos. A participação da sociedade nesse processo 

de decisão foi especialmente importante, pois a 

elaboração desses objetivos foi realizada a partir 

do diagnóstico cultural, inicialmente produzido 

pela FMC e enriquecido com as contribuições 

de todas as conferências municipais de cultura. 

Logo, os objetivos foram construídos a partir de 

situações que indicavam a necessidade de mu-

danças na gestão, no planejamento, na partici-

pação e nos modelos de financiamento da políti-

ca cultural de Belo Horizonte.
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Metas e ações para o
Plano Municipal de Cultura

VISTA INTERNA DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA

FOTO: GLÊNIO CAMPREGHER
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AÇÕES
a - Planejar e definir a estrutura administrativa do órgão gestor incor-

porando os elementos constitutivos do Sistema Municipal de Cultura, 

a partir do Conselho Municipal de Política Cultural. 

b - Realizar cursos de capacitação e qualificação do quadro funcional 

do órgão gestor para implantar os elementos constitutivos do Sistema 

Municipal de Cultura. 

c - Elaborar plano de ocupação dos espaços públicos do Município, 

articulando com as demais secretarias municipais, para realizar ativi-

dades culturais diversas. 

d - Criar mecanismos para implantar política de descentralização na 

área da Cultura. 

e - Elaborar política de cessão de espaços nos equipamentos do órgão 

gestor da cultura para todos os grupos culturais e artísticos da cidade. 

f - Formar comissões para elaborar propostas da estrutura adminis-

trativa do órgão gestor da cultura, com o objetivo de incorporar os 

elementos constitutivos do Sistema Municipal de Cultura. 

g - Constituir comissão técnica, com membros indicados e membros 

eleitos, para produzir estudo sobre configuração do órgão gestor da 

cultura, prevendo realização de reuniões públicas para apresentação 

e debates do resultado do estudo. 

h - Definir modelo de gestão organizacional que possibilite aos servi-

dores o entendimento dos processos organizacionais e institucionais, 

em concordância com os princípios da Administração Pública. 

i - Realizar ações para reflexão e proposição sobre o entendimento e 

avaliação da Função Cultura na Administração Pública Municipal. 

j - Diagnosticar o quadro técnico institucional, mapeando funções, 

processos e fluxos desempenhados pelos servidores, dinamizando as 

atividades, identificando forma e critérios de lotação e estabelecendo 

interlocução entre os setores. 

k - Criar e promover política de apoio e incentivo aos artistas populares, 

artesãos, indígenas, afro-brasileiros e primitivistas garantindo espaços 

de exposições, fomento e difusão nos diversos territórios do Município. 

l - Requalificar, modernizar e criar equipamentos culturais dedicados 

às diversas linguagens artísticas. 

META I  
Reorganizar a 

partir de 2016, 

administrativamente e 

financeiramente

o órgão da Cultura 

no município para 

implantar os elementos 

constitutivos do Sistema 

Municipal de Cultura:

AÇÕES
a - Órgão Gestor da Política Cultural do Município.

b - Sistema Municipal de Financiamento à Cultura (com Fundo de Cultura).

c - Conselho Municipal de Política Cultural.

d - Plano Municipal de Cultura.

e - Conferência Municipal de Cultura.

f - Sistemas Municipais Setoriais.

g - Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

h - Programa Municipal de Formação na área da Cultura.

META II 
Implantar até 2020 o 

Sistema Municipal de 

Cultura no Município de 

Belo Horizonte com os 

seguintes elementos:

AÇÕES
a - Mapeamento cultural do município realizado até 2016.

b - Criar o setor Observatório Municipal de Cultura, inserido na estrutura 

administrativa do órgão gestor, com o objetivo de produzir informação e 

conhecimento através do mapeamento, cadastro e diagnóstico cultural 

do município, a fim de fornecer informações estratégicas para o órgão 

gestor da cultura, outras instituições e para toda a sociedade.

c - Criar, desenvolver e implantar soluções tecnológicas para a instituição 

do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais e para a 

coleta e a disponibilização de dados sobre a cultura no município.

d - Elaborar os indicadores culturais para o Sistema Municipal de Infor-

mações e Indicadores Culturais.

e - Mapear, reconhecer e promover os territórios criativos existentes 

para o desenvolvimento cultural em rede. 

f - Criar cadastro cultural de Belo Horizonte, contemplando os diversos 

segmentos da cadeia produtiva e criativa; e os produtores culturais do 

Município. 

g - Elaborar mapeamento de todas as linguagens e expressões cultu-

rais do município.

h - Elaborar calendário cultural com os locais de realização de 

eventos, encontros, feiras, festivais e programas de produção ar-

tística e cultural.

META III 
Implantar até 2016 

o Sistema Municipal 

de Informações e 

Indicadores Culturais de 

Belo Horizonte com as 

seguintes ações:
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AÇÕES
a - Realizar diagnóstico setorial com as demandas e propostas dos 

setores artístico-culturais, manifestações das culturas populares e 

tradicionais, patrimoniais, indígenas e afro-brasileiras. 

b - Elaborar calendário de implantação dos planos setoriais, e 

realizar, no mínimo, duas ações de mobilização para discutir 

o documento com cada segmento artístico-cultural, com 

coordenação do Conselho Municipal de Política Cultural, com as 

entidades representativas, com os empreendedores e com os 

demais agentes culturais.

c - Realizar, no mínimo, dois seminários anuais para elaboração 

dos planos setoriais.

d - Realizar cursos, oficinas e fóruns para auxiliar todos os setores 

artísticos culturais na elaboração dos planos setoriais.

e - Estabelecer, em consonância com os Planos Setoriais, a implan-

tação de equipamentos culturais no Município.

META IV
Implantar até 2020 

os Planos Setoriais 

de Cultura com as 

seguintes ações:

META III (cont.) AÇÕES
a - Realizar reuniões periódicas com o setor privado para apresenta-

ção dos projetos do órgão gestor da cultura.

b - Elaborar plano de captação de recursos junto à iniciativa privada 

para os projetos estruturantes definidos nos planos setoriais.

c - Promover estudos sobre fontes nacionais e internacionais de re-

cursos e prover o órgão gestor da cultura com agenda para viabiliza-

ção de parcerias institucionais e financeiras que dinamizem o setor 

cultural do Município.

META V
Implantar até 2025 a 

política municipal de 

captação de recursos 

para o órgão gestor da 

cultura, junto à iniciativa 

privada, e organismos 

nacionais e internacionais 

com as seguintes ações:

i - Criar instrumentos de mapeamento, avaliação e monitoramento das 

políticas públicas e disponibilizar as informações sobre os setores ar-

tísticos culturais, manifestações das culturas populares e tradicionais, 

patrimoniais, indígenas e afro-brasileiras, por meio do Observatório 

Municipal de Cultura.

j - Elaborar projeto de pesquisas de opinião (quantitativa e qualitati-

va) sobre o fluxo, perfil e as demandas do público usuário/consumidor 

de cultura e a avaliação da política desenvolvida pelo órgão gestor da 

cultura, disponibilizando as informações no Sistema Municipal de In-

formações e Indicadores Culturais.

k - Aprimorar o sistema de lançamento e avaliação de público dos 

equipamentos da Fundação Municipal de Cultura.

l - Implantar o Cadastro Único para apresentação de projetos culturais 

(CADCULT) e integrar as informações ao banco de dados do Sistema 

Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC).

AÇÕES
a - Elaborar estratégias plurianuais de investimentos, com definição 

de percentuais mínimos de orçamento do órgão gestor da política 

cultural, investidos direta e progressivamente em ação cultural.

b - Elaborar editais públicos por áreas artísticas e culturais.

META VI  
Definir até 2025 os 

percentuais mínimos, 

para o orçamento do 

órgão gestor da cultura, 

investidos direta e 

progressivamente em 

ação cultural com as 

seguintes ações:

AÇÕES
a - Elaborar estratégias plurianuais de investimentos em ação cultu-

ral a partir de definição de percentuais mínimos de orçamento do 

órgão gestor da política cultural, investidos direta e progressivamen-

te em ação cultural nos Centros culturais.

b - Destinar verba mensal adequada para todos os centros cultu-

rais da Fundação Municipal de Cultura, para realização de atividades 

permanentes escolhidas entre os gestores dos equipamentos cultu-

rais e a comunidade local, através de fóruns setoriais e/ou regionais 

de cultura.

META VII  
Definir até 2025 os 

percentuais mínimos 

para o orçamento do 

órgão gestor da cultura, 

investidos direta e 

progressivamente 

em ação cultural nos 

Centros culturais com as 

seguintes ações:
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AÇÕES
a - Elaborar mapeamento das demandas comunicacionais do órgão 

gestor da cultura.

b - Definir estratégias comunicacionais do órgão gestor da cultura.

c - Elaborar calendário de todas as atividades culturais das unidades 

do órgão gestor da cultura.

d - Elaborar e publicar catálogo anual com os projetos aprovados 

e realizados por meio do Fundo de Projetos Culturais e dos instru-

mentos de financiamento da cultura, assim como das contraparti-

das destes projetos.

e - Organizar, em diversas mídias, a partir de 2016, com base no 

Sistema Municipal de Cultura e, em conformidade com os Planos 

Setoriais elaborados, o Calendário de Eventos Culturais de Belo Ho-

rizonte, para ser disponibilizado digitalmente e distribuído material-

mente durante toda a vigência do Plano Municipal de Cultura.

f - Apoiar a implementação e qualificação dos portais de internet 

para a difusão municipal, nacional e internacional das artes e ma-

nifestações culturais de Belo Horizonte, inclusive com a disponibili-

zação de dados para o compartilhamento livre das informações em 

redes sociais virtuais.

g - Implantar programa de informação, formação e cultura na 

internet.

h - Apoiar a criação da TV digital para informar as atividades e a ro-

tina da cultura, prestação de serviços e dicas culturais.

i - Criar agendas culturais para a TV digital a partir das demandas 

dos Planos Setoriais.

j - Apoiar a criação de jornal para cada regional, com periodicidade 

mensal, para divulgar as atividades, os grupos e todos os eventos 

culturais.

k - Elaborar um plano de comunicação, mobilização e divulgação, 

com a participação de todos os equipamentos culturais.

l - Apoiar a criação de rádios comunitárias em todas as regionais do 

Município.

m - Estabelecer parceria para melhor utilização da TV Conecta para 

META VIII
Implantar até 2020 

Plano de Comunicação 

para as políticas 

culturais do município 

de Belo Horizonte com 

as seguintes ações:

divulgar calendários de eventos, ações, artistas e grupos culturais de 

todas as regionais do Município. 

n - Apoiar a criação de TV comunitária nas regionais do Município.

o - Dar publicidade, de maneira clara e acessível, à reorganização 

das competências de cada instância do órgão gestor e do Sistema 

Municipal de Cultura.

p - Destinar verba publicitária para campanha de mobilização nas 

rádios, TVs, jornais, revistas e internet, com o objetivo de divulgar 

amplamente as conferências municipais e as eleições para o Conse-

lho Municipal de Política Cultural.

q - Estabelecer diversos mecanismos de divulgação das instâncias 

participativas.

META VIII (cont.)

AÇÕES
a - Realizar Conferências Municipais de Cultura, bienalmente, com 

ampla participação da sociedade.

b - Implantar fóruns dos setores artísticos culturais, manifestações 

das culturas populares e tradicionais, patrimoniais, indígenas e 

afro-brasileiras, descentralizados.

c - Qualificar, por meio de formação continuada, os membros 

do Conselho Municipal de Política Cultural para o exercício do 

mandato.

d - Promover ações para qualificar os debates das Conferências Mu-

nicipais

e - Democratizar os processos de eleição para o Conselho Deliberati-

vo do Patrimônio Cultural do Município, orientados pelas diretrizes 

do Sistema Nacional de Cultura. 

f - Realizar a Conferência Municipal de Arquivos.

META IX
Ampliar e qualificar 

a participação da 

sociedade civil na 

formulação de políticas 

públicas de cultura 

a partir da data da 

vigência do Plano 

Municipal de Cultura 

com as seguintes ações:
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AÇÕES
a - Instituir uma comissão de acessibilidade para acompanhar as 

ações nos equipamentos culturais do órgão gestor e garantir a con-

tinuidade destas ações ao longo dos anos.

b - Elaborar diagnóstico da infraestrutura física, mobiliário, equipa-

mentos, softwares e demais aparatos técnicos bem como das poten-

cialidades de acessibilidade; e garantir que as pessoas com defici-

ência tenham acesso aos produtos artísticos e culturais protegidos, 

promovidos e apoiados em cada projeto ou equipamento da Funda-

ção Municipal de Cultura.

c - Contratar e executar projetos de adaptação para atendimento 

aos requisitos de acessibilidade da legislação vigente, bem como ga-

rantir a manutenção periódica dos equipamentos, conforme resul-

tado do diagnóstico da infraestrutura física, de mobiliário, de equi-

pamentos, de softwares e dos demais aparatos técnicos bem como 

das potencialidades de acessibilidade. 

d - Implantar uma política permanente de formação específica para 

a acessibilidade, com a participação de servidores em cursos, semi-

nários, palestras e demais eventos relevantes no setor. 

e - Fomentar cooperações técnicas com instituições especializadas 

na área de acessibilidade para prover formação específica, a exem-

plo dos cursos de LIBRAS e outras linguagens.

META X
Adaptar todos os 

equipamentos do órgão 

gestor da cultura aos 

requisitos legais de 

acessibilidade até 2018 

com as seguintes ações:

AÇÕES
a - Elaborar diagnóstico da infraestrutura física, dos equipamentos 

e do mobiliário para apresentação de projeto de requalificação de 

cada equipamento cultural.

b - Debater as demandas de cada equipamento quanto à requalifi-

cação com os gestores, funcionários e a comunidade local.

c - Viabilizar a reforma e adequação do Núcleo de Formação e Cria-

ção Artística e Cultural do órgão gestor, dotando-o de salas e infra-

estrutura adequadas para abrigar as atividades dos ciclos e estágios 

mais avançados da formação continuada.

d - Estabelecer um plano de prioridades de requalificação dos espa-

ços físicos dos  equipamentos do órgão gestor da cultura.

META XI
Restaurar, modernizar 

e reequipar até 2025 

todos os equipamentos 

culturais públicos com 

as seguintes ações:

AÇÕES
a - Realizar até 2016, amplo concurso público para o órgão gestor 

da cultura. 

b - Ampliar progressivamente o quadro profissional do órgão gestor 

da cultura e adequá-lo ao atendimento às demandas funcionais du-

rante a vigência do PMC.

c - Criar comissão permanente de concursos composta por servido-

res efetivos para acompanhamento e avaliação constante da neces-

sidade de novos concursos.

META XII
Ocupar por meio de 

concurso público todos 

os cargos técnicos e 

administrativos do 

órgão gestor de cultura 

com as seguintes ações:

AÇÕES
a - Criar o instrumento de vinculação para o órgão gestor da Cultura 

dos servidores que desempenham ações na área da cultura há mais 

de 05 anos.

b - Incluir as carreiras da Cultura na Lei 7.169 que institui o Estatuto 

dos Servidores Públicos do Quadro Geral de Pessoal do Município 

de Belo Horizonte.

META XIII
Criar até 2016 o 

Plano de Carreira dos 

Servidores do Órgão 

Gestor da Cultura em 

Belo Horizonte com as 

seguintes ações:
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AÇÕES
a - Realizar diagnóstico de recursos humanos, por meio de levanta-

mentos quantitativos e qualitativos de pessoal e de pesquisa de clima 

organizacional ( Inciso 10, artigo 81 da Lei 7.169/96 do Estatuto do 

Servidor - “atividades na área cultural e artística”).

b - Definir objetivos, estratégias e metas a curto, médio e longo prazo.

c - Definir e implantar políticas e diretrizes para a gestão de recursos 

humanos.

d - Elaborar e implementar planos e programas para atender às de-

mandas de recursos humanos.

e - Estabelecer indicadores de desempenho para monitoramento, 

avaliação e retroalimentação do processo de gestão de RH.

f - Estabelecer e implementar mecanismos de avaliação da satisfa-

ção do servidor/usuário de RH, em relação aos serviços prestados 

pelo Departamento de Recursos Humanos e Gestão Organizacional 

- DPRH, promovendo ações de melhoria contínua.

META XV
Implementar até 2018 

Políticas de Recursos 

Humanos no Órgão 

Gestor da Cultura com 

as seguintes ações:

AÇÕES
a - Regulamentar o Fundo Municipal de Cultura no âmbito do Siste-

ma Municipal de Cultura.

b - Promover regularmente ações de capacitação para elaboração 

de projetos e prestação de contas para os proponentes dos Editais 

de Apoio à todas as linguagens artísticas e a Lei nº 6498/93 – Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura.

c - Definir, no âmbito do Sistema Municipal de Cultura, as fontes de 

financiamento público para a Cultura em Belo Horizonte, além do 

Fundo Municipal de Incentivo à Cultura.

d - Instituir comissão específica, formada por equipe técnica, paritária e 

com representantes da sociedade civil, para avaliação e reformulação da 

Lei nº 6.498/1993 - Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte 

e - Empreender ações de capacitação de recursos financeiros para o 

órgão gestor da Cultura em Belo Horizonte.

META XIV
Fortalecer até 2018 

o Sistema Municipal 

de Financiamento 

da Cultura com as 

seguintes ações:

AÇÕES
a - Elaborar programa de publicação de pesquisas teórico-práticas, 

registros de processos, produtos, produção crítica, criativa e ensaís-

tica de cada segmento artístico cultural, para difusão e circulação do 

conhecimento.

b - Elaborar programa anual de bolsas para pesquisa, produção críti-

ca, criativa e ensaística atendendo todos os setores culturais, a me-

mória e o patrimônio cultural.

META XVII
Criar até 2018 ações 

permanentes de 

fomento à pesquisa, 

à criação, à produção 

crítica e ensaística 

valorizando a dimensão 

criativa da cultura com 

as seguintes ações:

AÇÕES
a- Mapear as cadeias criativas e produtivas em todas as regiões do 

município com o objetivo de oferecer subsídios à criação do Sistema 

Municipal de Informação e Indicadores Culturais – SMIIC, com base 

na portaria 116/2011 do Ministério da Cultura que regulamenta os 

segmentos culturais.

b - Elaborar programas de fomento específicos para cada cadeia 

criativa e produtiva até 2025 em consonância com seus respectivos 

planos setoriais.

c - Constituir sistema de planejamento consultivo com a participa-

ção de agentes, artistas, produtores, cooperativas e associações de 

âmbito cultural, para definir a utilização de mecanismos de incenti-

vos ou operações de crédito.

d - Criar oportunidades de negócios, espaços, seminários, fóruns e 

rodadas de investimentos para todos os setores artísticos culturais.

META XVI
Implantar, até 2025, 

Programa de Fomento 

para as cadeias 

criativas e produtivas 

locais, priorizando seu 

desenvolvimento com 

as seguintes ações:
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AÇÕES
a - Estabelecer parcerias com a Secretaria Municipal de Educação 

para discutir a linha de desenvolvimento de projetos culturais, tais 

como: educação patrimonial; visitas orientadas e monitoradas aos 

equipamentos culturais; cursos de formação continuada na área 

cultural para professores; ações da difusão e da produção artística 

cultural nas escolas. 

b - Realizar encontros, fóruns, seminários com secretarias e demais 

órgãos do poder público municipal para debater e propor ações es-

tratégicas no desenvolvimento de políticas públicas culturais desti-

nadas à juventude, à infância e a idosos.

c - Estabelecer parcerias com o Órgão responsável pelo Turismo no 

município com objetivo de fortalecer o turismo cultural e criar pro-

gramas para qualificação de guias e de monitores.

d - Criar mostras anuais e outras formas de difusão da produção 

artístico-cultural nas escolas municipais.

e - Promover políticas intersetoriais que fortaleçam o papel da cul-

tura nas políticas públicas municipais e que garantam recursos orça-

mentários e financeiros para a área.

f - Elaborar estudos permanentes sobre demandas dos setores artís-

tico-culturais, manifestações das culturas populares e tradicionais, 

patrimoniais, indígenas e afro-brasileiras para estabelecer progra-

mas e projetos de fomento e incentivo. 

g - Construir política pública com órgãos e instituições privadas na-

cionais e internacionais para atrair recursos para Belo Horizonte.

h - Propor ações transversais com os setores públicos (cultura, edu-

cação, segurança, meio ambiente, comunicação e outros) munici-

pais, estaduais e do governo federal.

META XVIII
Estabelecer a partir 

de 2016 parcerias 

com setores públicos 

e privados para 

desenvolver ações que 

valorizem e assegurem 

a cultura como um 

direito à cidadania e 

parte integrante do 

processo educativo e 

formativo das crianças, 

adolescentes, adultos e 

idosos, com as seguintes 

ações:

AÇÕES
a - Oferecer regularmente cursos e oficinas de qualificação para atender 

às demandas dos setores artísticos culturais, manifestações das cultu-

ras populares e tradicionais, patrimoniais, indígenas e afro-brasileiras.

b - Oferecer regularmente cursos e oficinas de qualificação para 

atender às demandas dos centros culturais.

c - Criar parcerias com o governo federal e estadual para realizar 

cursos contínuos sobre as fontes de financiamento.

d - Promover capacitações regulares para formulação de projetos, 

de acordo com as necessidades dos diferentes setores culturais e 

comunidades específicas, com base nos mapeamentos realizados.

e - Oferecer regularmente cursos e oficinas de qualificação para 

atender às demandas dos usuários dos centros culturais.

META XIX
Garantir a qualificação 

para os agentes 

artístico-culturais na 

elaboração de projetos 

culturais com as 

seguintes ações:

AÇÕES
a - Realizar diagnósticos e relatórios das políticas de captação do 

órgão gestor da cultura.

b - Acompanhar periodicamente as políticas de captação de recur-

sos do gestor da cultura.

c - Realizar prestação de contas das políticas de captação do órgão 

gestor da cultura.

META XX
Consolidar as políticas 

de captação de recursos 

financeiros com as 

seguintes ações:
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AÇÕES
a - Criar seminários para debater e elaborar a minuta de revisão da 

Lei Municipal de Incentivo à Cultura nº 6.498/1993 com todos os 

setores artísticos culturais, manifestações das culturas populares e 

tradicionais, patrimoniais, indígenas e afro-brasileiras.

b - Promover audiências e consultas públicas para discussão sobre a 

Lei Municipal de Incentivo à Cultura nº 6.498/1993.

c - Dinamizar os processos de financiamento à cultura através de 

encontros para avaliar e rever periodicamente os procedimentos 

adotados pelos editais.

d - Ampliar e aperfeiçoar os serviços para o atendimento aos usuá-

rios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura nº 6.498/1993. 

e - Reformular e ampliar a Lei Municipal de Incentivo a Cultura nº 

6.498/1993 até 2016.

META XXI
Criar política 

permanente de fomento 

à cultura que integre 

todos os mecanismos 

existentes e garantidos 

em lei, articulando os 

fundos públicos como 

o principal mecanismo 

de fomento, com 

orçamento próprio, com 

programas específicos e 

com o acompanhamento 

e a fiscalização de 

comissão composta pela 

sociedade civil com as 

seguintes ações:

AÇÕES
a - Realizar editais de ocupação, específicos para os artistas e grupos 

de cada um dos setores artísticos e culturais, em caráter permanen-

te, com periodicidade anual, contemplando todos os espaços geren-

ciados pelo órgão gestor da cultura em Belo Horizonte.

b - Formular, junto ao Conselho Municipal de Politica Cultural, as 

diretrizes para a elaboração dos editais.

META XXII
Ampliar até 2025 

as ações do órgão 

gestor da cultura, 

voltadas para o 

fomento de todos 

os setores artísticos-

culturais, incluindo 

as manifestações das 

culturas populares 

e tradicionais, 

patrimoniais, indígenas 

e afro-brasileiras com 

as seguintes ações:

AÇÕES
a - Edificar sede própria para o Arquivo Público da Cidade de Belo 

Horizonte – APCBH adequada e equipada para o seu funcionamento.

b - Fortalecer as ações de gestão de documentos na administração 

municipal.

c - Adquirir acervos de interesse para a história, a memória e o 

patrimônio cultural, a fim de qualificar as bibliotecas vinculadas ao 

órgão gestor da cultura.

d - Ampliar a difusão de acervos através da internet.

e - Criar, em instituições públicas com atuação reconhecida, câma-

ras depositárias e repositórios digitais possibilitando, inclusive, a 

guarda de acervos privados de interesse público, garantindo o livre 

acesso. 

f - Fortalecer e consolidar política de aquisição, recolhimento, 

guarda, preservação, conservação, restauração, digitalização, pes-

quisa e divulgação dos arquivos públicos e privados de interesse 

público.

g - Ampliar e fortalecer programas, projetos, ações, eventos cultu-

rais de valorização, preservação e difusão da história, da memória 

e do patrimônio cultural do município.

h - Realizar, bienalmente, a Conferência Municipal de Arquivos.

i - Implantar política de arquivos intermediários por meio de siste-

mas informatizados nos diversos órgãos municipais para atender 

ao cidadão.

j - Implantar Câmara Técnica de avaliação de documentos eletrô-

nicos do município.

k - Realizar projetos de valorização, preservação e difusão da his-

tória, da memória e do patrimônio cultural do município. 

l - Implantar Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

(CPADS) em todos os órgãos da administração direta e indireta da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

m - Criar, no âmbito das conferências setoriais de arquivos e mu-

seus, o Plano Municipal de Arquivos e Plano Municipal de Museus 

de Belo Horizonte até 2018. 

META XXIII
Ampliar e fortalecer 

a política municipal 

de arquivos e acervos 

da gestão cultural 

do município, 

imediatamente após 

a aprovação do Plano 

Municipal de Cultura 

com as seguintes ações:
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AÇÕES
a - Realizar projetos de valorização, preservação e difusão da me-

mória do município.

b - Apoiar iniciativas da sociedade civil e executar projetos de valo-

rização da produção cultural local.

c - Promover o turismo cultural, aliando estratégias de preservação 

patrimonial e ambiental com ações de dinamização econômica e 

fomento às cadeias produtivas da cultura.

d - Apoiar projetos, e ações que fortaleçam as identidades territoriais 

do município, com visibilidades para os diversos setores culturais.

e - Fortalecer e ampliar as ações de educação patrimonial e de 

formação em patrimônio cultural na municipalidade.

f - Criar programa voltado para a cultura da infância após a criação 

do Plano Municipal de Cultura.

g - Formar e capacitar profissionais para atuar em projetos relacio-

nados à cultura na infância.

h - Criar editais com prêmios específicos para a cultura da infância.

i - Criar editais para exposições, apresentações artísticas e projetos 

específicos para a cultura na Infância.

j - Mapear os espaços onde são realizadas atividades relacionadas a 

brinquedos e brincadeiras na cidade de Belo Horizonte.

META XXIV
Implementar, 

intersetorialmente, o 

programa municipal de 

educação patrimonial, 

imediatamente após 

a aprovação do Plano 

Municipal de Cultura 

com as seguintes ações:

META XXIII (cont.) n - Implantar política municipal de preservação e gestão de acer-

vos artísticos, históricos, documentais, bibliográficos para cada 

equipamento do órgão gestor da cultura, conforme suas especifi-

cidades, atividades e responsabilidades.

KIKA AN
TU

N
ES

TELAS URBANAS 2015
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AÇÕES
a - Preservar, apoiar e difundir as culturas afro-brasileiras, indígenas 

e de outros povos e comunidades tradicionais, bem como as demais 

expressões culturais de Belo Horizonte.

b - Realizar inventário para reconhecimento e proteção dos mestres 

da cultura popular do município com realização de edital de bolsa 

permanente para os mestres reconhecidos.

c - Fomentar, por meio de bolsas e editais, a pesquisa sobre as mani-

festações culturais e grupos étnicos de Belo Horizonte, assegurando 

sua posterior publicação. 

d - Estabelecer mecanismos de proteção aos conhecimentos tradicionais 

e expressões culturais, reconhecendo a importância desses saberes no 

valor agregado aos produtos, serviços e expressões da cultura brasileira.

e - Constituir comissão técnica com membros eleitos e com a partici-

pação dos servidores, para realização de estudo de viabilidade e dis-

cussão sobre a criação do Instituto Municipal do Patrimônio Cultural.

f - Realizar reuniões públicas sobre o estudo de viabilidade da im-

plantação do Instituto Municipal do Patrimônio Cultural.

g - Realizar campanhas e desenvolver programas com foco na infor-

mação, formação e educação da comunidade e do turista, para di-

fundir a importância do patrimônio cultural existente no município 

de Belo Horizonte.

h - Assegurar a formação de agentes culturais na qualificação de 

portais de internet e dispositivos móveis, para o compartilhamento 

e livre difusão das artes e manifestações culturais em rede.

i - Qualificar agentes locais para a preservação e difusão do patrimô-

nio cultural.

j - Criar mecanismos de fomento para as culturas populares e comu-

nidades tradicionais que atendam suas especificidades.

k - Reconhecer os saberes tradicionais e estimular a atuação dos 

mestres da cultura popular enquanto formadores culturais.

l - Estimular e desenvolver programas de parcerias intersetoriais, no 

âmbito estadual, federal e internacional, para projetos de promoção 

e pesquisa sobre o Patrimônio Cultural.

META XXV
Assegurar políticas 

públicas municipais 

permanentes de 

proteção, valorização, 

fomento e promoção 

de ofícios tradicionais 

e de práticas culturais 

de grupos, indivíduos e 

comunidades atuantes 

nas áreas artísticas e 

da cultura tradicional 

e popular com as 

seguintes ações:

m - Realizar cartografia da diversidade artística e cultural e das prá-

ticas de grupos, indivíduos e comunidades relativas à cultura tradi-

cional e popular do município de Belo Horizonte.

n - Estimular o encaminhamento de projetos de salvaguarda do pa-

trimônio cultural para inscrição nos processos seletivos no âmbito 

estadual, federal e internacional.

o - Criar e manter atualizado o “Inventário dos Ofícios Tradicionais, 

Manifestações culturais e formas de Expressão em Belo Horizonte”, 

estabelecendo uma agenda de políticas de valorização e promoção 

contínua desses bens culturais.

p - Implementar programa municipal específico para preservação, va-

lorização, manutenção, difusão e intercâmbio cultural dos grupos de 

capoeira legitimados pela comunidade capoeirista de Belo Horizonte.  

q - Fortalecer a ação museal do Centro de Referência da Cultura Po-

pular e Tradicional Lagoa do Nado.

r - Criar e implementar programa de ação cultural voltado para o 

reconhecimento, apoio e fomento de espaços comunitários, artísti-

cos e das culturas populares e comunidades tradicionais enquanto 

centros culturais orgânicos.

META XXV (cont.)

AÇÕES
a - Ampliar e Fortalecer pesquisas e seminários, promover a publica-

ção de livros, revistas, jornais e outros impressos culturais e o uso da 

mídia eletrônica e da internet para a promoção do patrimônio cul-

tural, privilegiando as iniciativas que contribuam para a valorização 

das culturas tradicionais.

b - Realizar amplo debate público sobre o programa “Adote um Bem 

Cultural”, com o Poder Público, o Conselho Deliberativo do Patrimô-

nio, o Conselho Municipal de Política Cultural, a sociedade civil, os 

técnicos da Fundação Municipal de Cultura, os pesquisadores e o 

Ministério Publico.

META XXVI
Ampliar e fortalecer 

a política de proteção 

ao patrimônio 

material do Município 

de Belo Horizonte, 

imediatamente após 

a aprovação do Plano 

Municipal de Cultura 

com as seguintes ações:
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META XXVI (cont.) c - Ampliar e fortalecer a identificação, o inventário e proteção dos 

bens culturais, materiais e imateriais, situados em bairros tradicionais 

de Belo Horizonte, localizado na região externa ao perímetro do Núcleo 

Histórico de Belo Horizonte, delimitado pela Avenida do Contorno. 

d - Consolidar o reconhecimento xe a proteção da região interna da 

Avenida do Contorno como Núcleo Histórico da cidade, por meio de 

legislação específica.

e - Ampliar a captação dos recursos para o Fundo do Patrimônio 

Cultural do Município, incluindo, dentre outras fontes, a destinação 

integral do repasse ICMS cultural.

AÇÕES

a - Criar bibliotecas em todas as regionais do município, com equipa-

mentos, acervo, em horário estendido e com funcionários suficien-

tes para mantê-las em funcionamento.

b - Capacitar pessoas para que atuem na democratização do acesso 

ao livro e na formação de leitores com visitas domiciliares, emprés-

timos de livros, rodas de leitura, narração de histórias, criação de 

clubes de leitura e saraus literários.

c - Apoiar novos espaços de leitura, tais como bibliotecas circulan-

tes, bibliotecas comunitárias, acervos em hospitais e associações 

comunitárias. 

d - Promover e democratizar o acesso à leitura e à informação, com 

a manutenção das bibliotecas municipais e comunitárias; garantin-

do acervo bibliográfico em suportes variados, infraestrutura física, 

tecnológica e recursos humanos qualificados.

e - Garantir a diversidade de ações para o incentivo à leitura, realizadas 

nos espaços públicos municipais, sem censura estética ou proibição de 

ações das diversas atividades artísticas integradas com o texto literário. 

f - Elaborar, discutir e aprovar o Plano Municipal de Leitura, Litera-

META XXVII
Elaborar e implantar 

o Plano Municipal de 

Leitura, Literatura, Livro 

e Bibliotecas, tendo em 

vista a democratização 

do acesso à leitura na 

cidade com as seguintes 

ações:

tura, Livro e Bibliotecas com vistas à democratização do acesso à 

leitura no município.

g - Apoiar a rede de bibliotecas comunitárias existentes no Município 

h - Criar pontos de leitura em diversos espaços do Município.

i - Criar programa de itinerância dos escritores residentes em Belo 

Horizonte para visitar as escolas, centros e equipamentos culturais 

da prefeitura, com o objetivo de promover debates sobre suas obras, 

literatura, leitura e demais temáticas contemporâneas e culturais.

META XXVII (cont.)

AÇÕES
a - Criar bolsas, programas e editais específicos que diversifiquem 

as ações de criação artística e cultural e manifestações das culturas 

populares e tradicionais, patrimoniais, indígenas e afro-brasileiras.

b - Fomentar, por meio de editais e/ou programas, iniciativas de cria-

ção de produtos artísticos, culturais e experimentais.

c - Fomentar, por meio de editais e/ou programas, iniciativas de re-

flexão e pesquisa, cujos objetos sejam produtos artísticos e cultu-

rais, as manifestações das culturas populares e tradicionais, as po-

pulações indígenas e afro-brasileiras.

d - Garantir a continuidade da realização anual do Prêmio Nacional 

de Literatura Cidade de Belo Horizonte nos segmentos Conto, Ro-

mance, Dramaturgia e Poesia. 

e - Garantir a continuidade da realização anual do Prêmio de Litera-

tura Infantil e Juvenil João de Barro.

f - Criar e garantir a realização do Festival Literário Internacional de Belo 

Horizonte-FLIBH, de forma descentralizada, a partir da integração com 

as regionais e preferencialmente nos espaços dos Centros Culturais.

g - Ampliar a circulação da produção artística e cultural, por meio do 

intercâmbio metropolitano nacional e internacional.

META XXVIII
Promover a produção 

artística e cultural, 

por meio do apoio 

à criação, registro, 

difusão e distribuição 

de obras, ampliando 

o reconhecimento 

da diversidade 

de expressões 

provenientes de todas 

as regiões do município 

com as seguintes ações:

REFERÊNCIAS:
BRASIL. Ministério da Cultura. Guia de orientações para os municípios: perguntas e respostas. Sistema Nacionalde Cultura. Brasília: Ministério da Cultura, 2011. 80p.
PERFIL dos municípios brasileiros: cultura. Disponível em< http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/11/cultura20061.pdf>. Acesso em 13 nov. 2012.
Fonte: site IBGE: http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=310620
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