
PLANOS SETORIAIS 



Atividades dos setoriais 2019-2020 

▸ Definição de funções e atividades por 
setor. 

▸ Cotejamento Plano Municipal de Cultura. 
▸ Cotejamento Plano Nacional Setorial. 
▸ Definição de até 10 prioridades por setor. 
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Atividades dos setoriais 2019-2020 

▸ Concluídas estas etapas, prepara-se uma 
minuta inicial, que é encaminhada para os 
conselheiros. 

▸ Realiza-se uma ação de apresentação para a 
comunidade, em conjunto com o COMUC. 

▸ Após a apresentação a minuta fica disponível 
um período para discussão e aperfeiçoamento 
(30 ou 60 dias). 
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Eixos para os planos setoriais 
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Os planos setoriais 

▸ Os setoriais devem guardar proximidade estrutural com o 
Plano Municipal de Cultura. 

▸ Isto quer dizer que os princípios gerais, as diretrizes gerais 
e metas e ações seguem na mesma linha. 

▸ Diferenciar e aproximar os objetivos e metas do Plano 
Municipal de Cultura dos objetivos e meta específicos de 
cada setor. 

▸ Normalmente é necessário realizar um diagnóstico do 
setor, mas isso pode inserir-se como uma ação concreta 
dentro da própria proposta de plano. 
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Questões 

▸ Descompasso cadeiras setoriais nacionais e 
cadeiras nos municípios; 

▸ Momento de instabilidade nas definições em 
âmbito federal; 

▸ Pouca efetividade dos planos já elaborados até o 
momento (PNC, Nacionais setoriais); 

▸ Pouca objetividade e clareza por parte dos setores 
na formulação dos textos, metas, ações e 
estratégias; 
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Setoriais nacionais 
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Desenvolvimento planejado no município 
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Desenvolvimento planejado no município 
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Ciclo da produção cultural 
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Cotejamento PMC com cada setor 

▸ Primeiro, verifique se aquele ponto do PMC 
tem ligação direta com o setor, qual poderia ser 
um objetivo específico para o setor ligado 
àquele objetivo do PMC; 

▸ Verifique se há entregas possíveis pelo setor 
que contribuam para a efetivação do plano.  
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Exemplo - Objetivo geral 

▸ GERAL PMC: descentralizar as ações da cultura  
------------------------------------------------------------------ 
▸ ESPECÍFICO: ampliar a oferta de ações de dança 

realizadas e apoiadas pelo órgão gestor de 
cultura para toda a cidade. 

▸ META: ampliar as ações de dança em pelo 
menos 50% dos territórios da gestão 
compartilhada. 
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Exemplo - Alinhando Objetivos 
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Especificidade 
ligada ao setor 

Objetivo 
específico / 
setor 

Entregas / metas 
ou ações 
possíveis 

III - garantir participação e transparência 

na gestão das políticas públicas de cultura; 
Não   

Fórum com pelo 
menos três 
reuniões 
ordinárias 
realizadas. 

VII - instituir Sistemas Municipais Setoriais 

e Planos Setoriais de Cultura no Município; 
Não 

Elaborar o 
Plano 
Municipal 
Setorial de XXX 

Plano Municipal 
do setor 
elaborado, 
aprovado e em 
implantação. 

X - reformular a Lei Municipal de Incentivo 

à Cultura; 
Não 

Representação 
específica da 
Dança na 
Câmara 
Municipal de 
Fomento 

  



Importante 

▸ Diferenciar a institucionalização da 
implementação. 

▸ Somente utilizar proposição de ações que sejam 
executadas pelo órgão gestor de cultura 

▸ Evitar: “Sugerir a introdução do Teatro como 
disciplina optativa” (TEATRO). 

▸ Evitar: “Estimular a criação de centros de criação 
e produção em dança” (DANÇA) 
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Importante 

▸ Evitar textos amplos ou genéricos demais. 
▸ Construir textos objetivos e sem misturar vários 

elementos em cada estratégia/ação/meta. 
▸ Como o plano é instrumento de planejamento, 

deve ter um texto técnico, sem preciosismos e 
sem estruturas rebuscadas. 
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Importante 

▸ Propor somente ações diretas e objetivas, que 
possam desdobrar-se em planos de ação: 

▸ “Estimular ações continuadas para a manutenção 
de artistas, grupos e companhias independentes 
de dança no Brasil” > Criar programas no fundo 
municipal de cultura voltados para a 
manutenção de artistas, grupos e companhias 
independentes de dança 
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Importante 

▸ Além das questões alinhadas em termos 
de objetivos, metas e ações com o Plano 
Municipal de Cultura, é importante que 
se identifique o que é ESPECÍFICO E 
EXCLUSIVO do setor, de modo que isto 
também passe a compor o plano setorial 
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Importante 

▸ Fundamental que o caminho feito pelo fórum do 
setor siga um passo a passo e estude e defina 
diretrizes alinhadas ao Plano Municipal, ao plano 
nacional e ao plano nacional setorial.  

▸ Não é momento de “inventar” novas obrigações 
para o município, mas contribuir para atingir o 
que se estabeleceu no próprio PMC. 
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Ações, Metas, Estratégias 

▸ METAS são alvos físicos tangíveis, 
quantificados, projetados e alinhados em 
horizontes de tempos definidos.  

▸ Representam os resultados quantitativos a 
serem atingidos no alcance de cada objetivo. 
Possibilitam o monitoramento e 
acompanhamento do Plano. 
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Ações, Metas, Estratégias 

▸ AÇÃO é uma operação para alcançar ou produzir uma 
meta. 

▸ Cada ação deve resultar em um produto (bem ou 
serviço), podendo converter-se em projeto ou 
atividade.  

▸ Através da ação é possível concretizar metas, as quais, 
por sua vez, ajudam o alcance dos objetivos 

▸ A ação funciona como instrumento executivo para o 
alcance da meta.  
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Ações, Metas, Estratégias 

▸ Nas metas deve figurar a quantidade como a 
primeira informação expressa em valores 
absolutos ou percentuais 
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Objetivo Meta relacionada 
Produtos 
gerados 

Ampliar o acesso 
dos públicos a 
atividades 
culturais. 

% ou (quantidade) de regiões ou 
bairros existentes no município 
sediando atividades culturais até o ano 
de finalização do plano. 

Atividades 
culturais em 
realização em 
70% das regiões 



Exemplos de metas 

▸ 70% das regiões do município sediando atividades culturais até 
2025. 

▸ 10 regiões com atividades relacionadas às culturas tradicionais 
locais até 2020. 

▸ 1.000 pessoas beneficiadas com atividades de incentivo ao 
empreendedorismo baseado em culturas tradicionais até 2022. 

▸ 20 Pontos de Cultura em funcionamento até 2025. 
▸ 50 escolas de educação básica com atividades permanentes de 

arte e cultura até 2025. 
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Checagem das metas 
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Exemplos de ações 

▸ Construção e reforma de espaços para uso cultural. 
▸ Construção de espaço cultural na região X. 
▸ Ampliação e reforma do Teatro A. 
▸ Reforma dos centros culturais B e C. 
▸ Implantação e funcionamento de Pontos de Cultura. 
▸ Implantação e funcionamento do Sistema Municipal de Cultura. 
▸ Cultura e Arte nas Escolas. 
▸ Cultura nos Bairros: realização de eventos e ações culturais 

descentralizados.  
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Exemplo PNS TEATRO 
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TEATRO Ações Resultado 
Comentário 

geral 
Aplica-se 

município? 
Precisa 
adapt.? 

Elaborar lei específica de fomento ao teatro que 
atenda às especificidades do setor e garanta 
periodicidade anual de destinação de recursos. 

- Estudo de impacto 
financeiro 
- Legislação 
- Regulamentação 
- Edital 
- Alocação de recursos 

Regulamentação 
elaborada e em 
funcionamento 

   

Promover a sinergia entre os diversos programas 
e ações desenvolvidas pelo Ministério da Cultura 
para o setor de teatro. 

- Documento 
normativo/orientativo 

Alinhamento 
institucional 

Vago como 
texto de 
plano 

  

Estabelecer e divulgar política de ocupação dos 
teatros públicos e estimular seu uso pelos 
grupos locais. 

- Regulamentação 
- Edital 

Regulamentação 
elaborada e em 
funcionamento 

   

Criar e implementar políticas de apoio à 
manutenção, pesquisa e produção teatral para 
coletivos teatrais de trabalho continuado. 

- Alocação de recursos  
- Regulamentação 
- Edital 

Editais 
regularmente 
lançados e pagos 

   

Promover estudos e estimular a elaboração de 
leis que visem à redução da carga tributária ou a 
isenção fiscal para as atividades teatrais. 

- Estudo de impacto 
financeiro  
- Estudo e/ou pesquisa 
- Alocação de recursos  

Diminuição da 
carga tributária 
para artistas 
profissionais 

   

Promover a subvenção de ingressos para a 
popularização do teatro. 

- Alocação de recursos 
- Regulamentação 

 Quem paga?   

 



Exemplo PNS CIRCO 
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CIRCO Ações Resultado 
Comentário 

geral 
Aplica-se 

município? 
Precisa 
adapt.? 

Fomentar a criação de linhas de créditos e 
microcréditos, bem como de programas 
subsidiados, acessíveis às condições específicas e 
características das atividades circenses no Brasil, 

- Estudo de impacto 
financeiro 
- Alocação de recursos 
- Regulamentação 
- Criação do programa 

Linha de crédito 
criada 

Ou cria ou 
fomenta 

  

Criar ações de fomento que contemplem a 
aquisição de equipamentos próprios às 
atividades circenses, como por exemplo, lonas, 
arquibancadas, aparelhos, equipamentos de 
segurança, som, luz, entre outros acessórios. 

- Alocação de recursos 
- Regulamentação 
- Edital 

 Criar edital?   

Estimular a criação de leis para incentivo à 
redução ou isenção de taxas e impostos para 
atividade circense (ex.: isenção do ISS, ECAD e 
outros). 

- Estudo de impacto 
financeiro 
- Estudo e/ou pesquisa 
- Alocação de recursos 

Regulamentação 
elaborada e em 
funcionamento 

“Criar leis” 
ou “criar 
material 
orientativo” 

  

Construir banco de dados do circo com aspectos 
sociais, culturais e econômicos das atividades 
circenses, incluindo dados educacionais. 

- Estudo e/ou pesquisa 
- Alocação de recursos 

    

Estimular a participação de representantes da 
sociedade civil, associações e cooperativas de 
circo na formulação dos editais públicos 
destinados à atividade circense. 

??? 

Artistas circenses 
participando 

formalmente de 
comissões 

Muito 
genérico pra 
um plano 

  

 



Exemplo PNS MÚSICA 
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MÚSICA Ações Resultado 
Comentário 

geral 
Aplica-se 

município? 
Precisa 
adapt.? 

Fomentar o circuito de festivais e feiras de 
música que promovam a diversidade de gêneros, 
estilos e tendências musicais a preços populares; 

- Alocação de recursos 
- Regulamentação 
- Edital 

Edital de festivais 
e feiras lançado e 

pago 
Criar edital?   

Implantar sistema de fonotecas e CD-tecas 
municipais e escolares e estimular iniciativas 
semelhantes nos organizações culturais e 
comunitárias. 

? ? 
Qual o custo 
disso? 

  

Criar parceria com o MEC e Secretarias Estaduais 
e Municipais de Educação; 

- Criar grupo de 
trabalho 
- Estabelecer portaria 
conjunta com SMED 

?? 
Depende de 
outros 
setores 

  

Fazer cumprir os concursos para professores de 
música; 

 
Concurso lançado  

Professores 
efetivados 

Depende de 
outros 
setores 

  

Incentivar a criação de séries de concerto 
voltadas para a produção da musica brasileira de 
concerto; 

- Alocação de recursos 
- Regulamentação 
- Edital 

 Criar edital?   

Implantação de sistema de difusão da música 
brasileira nas escolas objetivando a formação de 
plateia 

- Criar grupo de 
trabalho 
- Estabelecer portaria 
conjunta com SMED 

 
Depende de 
outros 
setores 

  

 



Exemplo ------------------------------------ 
70% dos territórios do município sediando atividades culturais até 2025 
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RESULTADO > atividades culturais realizadas em 70% dos territórios do 
município 
INDICADOR > Nível de descentralização geográfica de atividades culturais 
ENUNCIADO > Quantidade de territórios com pelo menos uma atividade 
cultural em relação ao total de territórios do município 
FONTES DE INFORMAÇÃO > Relatório anual de atividades por território / SMC 
CONCEITUAÇÃO > Considera-se ação cultural qualquer iniciativa, pública ou 
privada (com recursos públicos), realizada nos territórios do município e que 
tenha como foco principal os setores artísticos e culturais  
REGISTRO DA SITUAÇÃO ATUAL > Em 2018 há atividades culturais em 50% dos 
territórios do município 



Exemplo ------------------------------------ 
10 territórios com ações relacionadas às culturas populares 2025 
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RESULTADO > Atividades de culturas tradicionais realizadas com recursos 
públicos em pelo menos 10 territórios do município 
INDICADOR > Nível de descentralização geográfica de atividades de cultura 
tradicionais apoiadas pelo poder público 
ENUNCIADO > Quantidade de territórios com pelo menos uma atividade de 
culturas tradicionais em relação ao total de territórios do município 
FONTES DE INFORMAÇÃO > Relatório anual de atividades por território / SMC 
CONCEITUAÇÃO > Considera-se atividade de culturas tradicionais qualquer 
iniciativa, pública ou privada (com recursos públicos), realizada nos territórios 
do município e que tenha como foco principal as manifestações tradicionais 
REGISTRO DA SITUAÇÃO ATUAL > Em 2018 as atividades culturais formalmente 
apoiadas pelo poder público só ocorrem de forma avulsa 



Secretaria Municipal de Cultura 
Diretoria de Políticas Culturais e Participação Social 

comuc.smc@pbh.gov.br 
3277-4157 
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