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Conselho Municipal de Política Cultural

96ª Reunião Ordinária 

30/06/2021



1. Abertura dos trabalhos;

ORDEM DO DIA

2. Aprovação das Atas da 95ª Reunião Ordinária e da 38ª Reunião Extraordinária 

do COMUC;

3. Aprovação de novos membros para a CFCM;

4. Apresentação proposta de PPAG;

5. Moção de Apoio à Lei Paulo Gustavo;

6. Prorrogação GT Museus e GT Mudança da Lei;

7. Política de Festivais;

Pauta:



ORDEM DO DIA
● Aprovação das Atas da 95ª Reunião Ordinária e 

da 38ª Reunião Extraordinária do COMUC



Política Municipal de Fomento à 
Cultura

• “Nova” Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo 
Horizonte

– Lei 11.010/2016
– Decreto 16.514/2016
– Regimento Interno da Câmara de Fomento
– Editais da LMIC, Descentra e outros



Câmara de Fomento à Cultura 
Municipal

A Câmara de Fomento à Cultura Municipal é um órgão colegiado

deliberativo, composto paritariamente por 6 (seis) 

representantes da administração pública municipal e de 6 (seis) 

representantes do setor cultural, e seus respectivos suplentes, 

de comprovada idoneidade, para avaliar e direcionar o benefício 

financeiro que será atribuído aos projetos culturais 

contemplados pela Lei no 11.010/2016.



Compete à Câmara de Fomento:

I.- selecionar os projetos a serem beneficiados pela Política 
Municipal de Fomento à Cultura, bem como fixar o valor a ser 
concedido a cada projeto, conforme critérios definidos em Edital;

II.- deliberar sobre readequações ou alterações de cunho 
artístico-cultural nos projetos aprovados, sempre respeitando a 
legislação vigente e o entendimento dos órgãos de controle;

III.- homologar a prestação de contas apresentada pelos 
empreendedores que tenham recebido repasses;



Compete à Câmara de Fomento:

IV.- deliberar sobre prorrogação de prazo de projeto cultural que 
tenha recebido repasses;

V. - deliberar sobre as minutas de editais de seleção de projetos, 
sem prejuízo dos apontamentos jurídicos;

VI.- deliberar sobre outras matérias relativas à execução dos 
projetos e ações culturais, quando a ela submetidas.



Informações Complementares

Decreto 16.514/2016:

Art. 36. Os representantes do setor cultural serão eleitos através de processo 

público e transparente, convocado pelo órgão gestor de cultura do Município, 

podendo candidatar-se e votar qualquer artista, independente de vinculação a 

associação, sindicato ou similar. 

Parágrafo único. Caso o processo de seleção aconteça e não sejam eleitos 

membros suficientes, o órgão gestor de cultura do Município poderá indicar 

representantes da sociedade civil para comporem as demais vagas, sendo tal 

indicação submetida à aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural.



Informações Complementares

Regimento Interno da Câmara de Fomento à Cultura Municipal:

Art. 17 - No caso de desligamento de membros representantes do setor cultural 

(sociedade civil) por quaisquer motivos, caberá à Câmara de Fomento indicar 

novos representantes para o órgão gestor de cultura conforme rito estabelecido 

pelo Art. 6° deste Regimento, que, aprovando-os, submeterá à aprovação do 

Conselho Municipal de Política Cultural (Comuc).



Informações Complementares

Regimento Interno da Câmara de Fomento à Cultura Municipal:

Art. 17 - No caso de desligamento de membros representantes do setor cultural 

(sociedade civil) por quaisquer motivos, caberá à Câmara de Fomento indicar 

novos representantes para o órgão gestor de cultura conforme rito estabelecido 

pelo Art. 6° deste Regimento, que, aprovando-os, submeterá à aprovação do 

Conselho Municipal de Política Cultural (Comuc).



Artes Cênicas
● MOTIVAÇÃO:  O membro Luciana Crespo, empossada como suplente

do setor cultural  (sociedade civil), solicitou desligamento da Câmara de 
Fomento.

● MEMBRO INDICADO: Ítalo Augusto Fernandes Moreira

● POSIÇÃO: Suplente

● FORMAÇÃO:  Bailarino, modelo vivo, pesquisador, diretor, produtor, curador 
e coreógrafo profissional licenciado pelo SATED-MG e pelo Royal Academy Of 
Dance London.  



Audiovisual

● MOTIVAÇÃO:  O membro Gilvan Rodrigues, empossado como suplente
do setor cultural  (sociedade civil), solicitou desligamento da Câmara de 
Fomento.

● MEMBRO INDICADO: Carla Maia

● POSIÇÃO: Suplente

● FORMAÇÃO:  Doutora em Comunicação Social pela Universidade Federal de 
Minas Gerais, com período sanduíche pela Tulane University / New Orleans.  
Integra o corpo docente do Centro Universitário Una, nos cursos de Cinema 
e Audiovisual, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.    



Apresentação Proposta PPAG
2022-2025



O que é o PPAG? 

● O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) é o 
planejamento de médio prazo do município.

● Este é elaborado no primeiro ano do mandato do Executivo e 
sua vigência (ou prazo de execução) é de 4 anos, iniciando-se 
no segundo ano do mandato do prefeito que o elaborou e 
terminando ao final do primeiro ano do mandato do prefeito 
seguinte. 



● Sua principal finalidade é a identificação de diretrizes, 
objetivos e metas do governo para a oferta de serviços à 
população. 

● É a partir do PPAG que são elaboradas a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA), 
documentos que indicam em que ações, projetos ou 
programas o governo deve investir no ano seguinte.



A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é a lei que contém o planejamento da 
elaboração do orçamento do município para o ano seguinte, estabelecendo 
prioridades e metas a partir de um refinamento do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG). 

A LDO faz a conexão entre o planejamento de médio prazo (instituído pelo PPAG) 
e as despesas a serem realizadas pelo município anualmente (especificadas na 
LOA).

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e 
prioridades para o exercício financeiro seguinte; orienta a elaboração do 
Orçamento (LOA); dispõe sobre alteração na legislação tributária e estabelece a 
política de aplicação das agências financeiras de fomento

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)



A Lei Orçamentária Anual (LOA), ou “o orçamento do município”,  é a lei que 
contém o planejamento das receitas (quantias a receber) e despesas (quantias a 
pagar) para o ano seguinte. 

Para isso, ela considera o total de recursos que a Prefeitura espera arrecadar no 
ano seguinte e a forma como esses recursos serão aplicados em bens e 
serviços, a serem disponibilizados à sociedade, como retorno dos tributos pagos 
(impostos, taxas etc.).  

É na Lei Orçamentária Anual (LOA) que o governo define as prioridades contidas 
no PPAG e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A LOA apresenta de 
forma detalhada os valores a serem investidos em cada ação governamental, 
orientando a gestão das políticas públicas municipais.

Lei Orçamentária Anual (LOA)



Ciclo Orçamentário



A proposta orçamentária para 2022 deverá ser elaborado 
considerando o orçamento reprogramado para 2021 - sem 
aumento de custeio para 2022 e o limite de 3,25% de aumento 
para os anos de 2023, 2024 e 2025 (IPCA previsto no Boletim 
Focus - Banco Central de 07/05/21).

Diretriz Orçamentária do PPAG



FLUXOGRAMA PPAG 2022-2025 e LOA 2022



- Definição de Programas, Ações e Subações que respondam 

às demandas do campo cultural do município em suas 

dimensões simbólica, econômica e cidadã (lei 10.901/2016 

- Sistema Municipal de Cultura).

- Definição de metas orçamentárias e físicas mensuráveis e 

passíveis de monitoramento e avaliação. 

- Definição de projetos de atividades e serviços que 

alcancem as metas propostas (âmbito interno SMC/FMC).

Definições para se elaborar o PPAG



- Plano de médio prazo - 04 anos.

- Orientado pelo Plano Municipal de Cultura e deliberações das 

Conferências Municipais de Cultura e outros planos de 

referência para a política cultural.

- Diretrizes definidas pelo Conselho Municipal de Política 

Cultural - resoluções, recomendações. 

- Diretrizes das políticas setoriais das linhas da política cultural 

- planos nacionais, setoriais, regionais.

- Orientado pelo Plano de Metas.

Diretrizes para o PPAG da Cultura



A pandemia de COVID-19, as medidas de prevenção e 

enfrentamento adotadas pela PBH, e a crise econômica brasileira 

levaram a um cenário de redução do ingresso de recursos.

A diretriz orçamentária da PBH é de:

- manutenção do mesmo orçamento definido pelo 

Decreto de Reprogramação de janeiro de 2021 em 

2022;

- ampliação de 3,25% em 2023, 2024 e 2025.

Contexto da PBH



A pandemia de COVID-19 trouxe impactos profundos ao campo cultural e à subjetividade 

da população.

O PPAG 2022-2025 deve refletir o desafio de “retomada” da cidade:

- retomada econômica do campo cultural, com apoio e dinamização das cadeias 

produtivas;

- retomada da ocupação do espaço público e ampliação do acesso aos bens e serviços 

culturais, visando à recuperação dos sentimentos de pertencimento da cidade, 

integração social e cultural, melhoria das condições subjetivas;

- promoção das artes como estratégia de retomada do legado simbólico da cidade e 

sua permanente reinvenção estética, integrada a um mundo em transformação;

Contexto e desafios da cultura



- formação e educação como estratégias de reinvenção do corpo, da criatividade, 

expressividade, interação na diversidade e recomposição de atividades econômicas;

-  fortalecimento e integração da memória e do patrimônio, garantindo a 

preservação, reconhecimento e apropriação pelos cidadãos das histórias e bens 

culturais da cidade, assim como sua abertura a reinvenções;

- participação efetiva da sociedade no processo de retomada democrática, 

qualificando a gestão pública para dar conta dos novos desafios impostos pelo 

contexto.

Contexto e desafios da cultura



● É constituído por 05 programas, 10 ações e 35 subações. 

● Para realizar os programas, ações e subações são 
definidos projetos pelas unidades e setores da SMC e 
FMC.

PPAG da Cultura - 2022 a 2025



Programas, Ações e Subações  
PPAG 2022-2025



Programas, Ações e Subações  
PPAG 2022-2025



Programas, Ações e Subações  
PPAG 2022-2025



Programas, Ações e Subações  
PPAG 2022-2025



Programas, Ações e Subações  
PPAG 2022-2025



PROJETOS ESTRATÉGICOS

● CIRCUITO MUNICIPAL DE CULTURA
● BELO HORIZONTE FILM COMMISSION
● FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO NA 

PAMPULHA - Transformador

Definição dos projetos estratégicos e transformadores: sintetizam 
prioridades e traduzem “inovações, novos serviços ou melhoria 
significativa da qualidade dos serviços existentes”. 



Distribuição Orçamentária dos Projetos e Ações por Política - 2019-2025



Distribuição Orçamentária dos Projetos e Ações por Política - 2022



Orçamento dos Projetos por Programa

(Valores provenientes do ROT - Recursos Originários do Tesouro)



Orçamento dos Projetos por Programa - Fomento 

(Valores provenientes do ROT - Recursos Originários do Tesouro)



Orçamento dos Projetos por Programa - Artes e Acesso 

(Valores provenientes do ROT - Recursos Originários do Tesouro)



Orçamento dos Projetos por Programa - Formação 

(Valores provenientes do ROT - Recursos Originários do Tesouro)



Orçamento dos Projetos por Programa - Patrimônio 

(Valores provenientes do ROT - Recursos Originários do Tesouro)



Orçamento dos Projetos por Programa - Gestão 

(Valores provenientes do ROT - Recursos Originários do Tesouro)



Moção de Apoio à Lei Paulo 

Gustavo



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO 
(PLP 73/2021)

Três Objetivos:

• Ações emergenciais para enfrentamento dos efeitos econômicos e sociais da 

pandemia da covid-19 voltadas ao setor cultural;

• Salvar os recursos do superávit financeiro do FNC e do FSA para a sua aplicação 

no setor, e não para amortização da dívida pública da União (devido a PEC 

Emergencial- EC 109/2021);

• Destravar os recursos do FNC e do FSA no orçamento 2021 e vedar futuros 

contingenciamentos ou outras formas de limitação do empenho de FNC e FSA.



Contexto:

●  Usa os recursos do FNC e do FSA que não foram usados ao longo dos anos 

ssuperávit financeiro);

● O superávit financeiro atual do FNC é de R$ 3,8 Bi, sendo cerca de 2,8 Bi 

relativos ao FSA (o FSA está dentro do FNC);

● Este ano não temos decretada oficialmente a calamidade pública e nem o 

“orçamento de guerra” como em 2020;

● EC 109/2021 (fruto da PEC Emergencial) deu ao governo a autorização para 

usar o superávit financeiro dos fundos públicos para amortização da dívida 

pública.



Ações emergenciais - Baseadas no modelo da Lei Aldir Blanc 
– Execução descentralizada dos recursos transferidos a 
Estados, DF e Municípios, mas com alguns aprimoramentos:

●  Reforço do SNC: “tripé” conselhos, planos e fundos;

● Obrigação de promoção de discussão e consulta junto à sociedade civil sobre 

parâmetros de regulamentos, editais, chamadas públicas, prêmios ou 

quaisquer outras formas de seleção pública;

● Previsão de contrapartida de recursos por parte de Estados, DF e Municípios 

(de 1% a 5% dos recursos recebidos);

● Contrapartidas dos beneficiários “customizadas”;

● Mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais e quilombolas, pessoas do 

segmento;

● LGBTQIA+, pessoas com deficiência, e outras minorias com protagonismo 

assegurado.



Total de Recursos de R$ 4,4 Bi:

● R$ 2,8 Bi para o audiovisual;

● R$ 1,06 Bi para as demais áreas;

● R$ 150 milhões de contrapartida de Estados, DF e 

Municípios;

● R$ 342 milhões desbloqueados do FNC na LOA 2021.



Minuta - Moção de Apoio do Conselho Municipal de Política Cultural de 
Belo Horizonte ao Projeto de Lei Complementar n° 73, de 2021 - Lei Paulo 

Gustavo

O Conselho Municipal de Política Cultural de Belo Horizonte (COMUC), nas 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal no 9.577, de 02 de julho de 

2008, regulamentadas pelo Decreto Municipal no 16.452, de 24 de outubro de 

2016, nos termos do seu Regimento Interno, em sua 96ª Reunião Ordinária, 

realizada em 30 de junho de 2021, vem, muito respeitosamente, se dirigir ao 

Congresso Nacional e à sociedade brasileira como um todo, manifestar apoio à 

aprovação do Projeto de Lei Complementar Paulo Gustavo, nº 73/2021, em 

tramitação no Senado, que pretende destinar R$ 4,3 bilhões de reais ao setor 

cultural como medida emergencial no período da pandemia.



Considera que este projeto dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais voltadas ao 

setor cultural; altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 para 

vedar a limitação de empenho e movimentação das despesas relativas a 

aquisição de produtos e serviços vinculados à execução do Fundo Nacional de 

Cultura, e não contabilizar na meta de resultado primário as transferências 

previstas nesta Lei Complementar; vedar a imposição de limites à execução 

orçamentária e financeira da programação orçamentária relativa às fontes 

vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura; e vedar a alocação de recursos do 

Fundo Nacional de Cultura em reservas de contingência de natureza primária ou 

financeira.



Considera que, se aprovado, esse Projeto de Lei ajudará substancialmente ao 

campo cultural nesse momento de pandemia da Covid-19 e de isolamento social. 

Por isso, reforça a importância deste Projeto de Lei Complementar para os 

trabalhadores e as trabalhadoras da cultura que, até este momento, 

encontram-se com suas atividades paralisadas.



Prorrogação de GTs

● GT de Mudança da Lei;

● GT de Museus.



Contatos 

Secretaria Municipal de Cultura 
Diretoria de Políticas Culturais e 

Participação Social 
Gerência de Apoio às Ações Colegiadas 

comuc.smc@pbh.gov.br




