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ROL DE RESPONSÁVEIS
Prestação de contas anual de 2021
Nome do órgão ou entidade: FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Unidade orçamentária: 4491

INCISO li- Rol dos Responsáveis
Rol dos responsáveis, nos termos do art. 6 °, 1, contendo as informações exigidas no art. 7°, ambos
da Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011.

A-TITULAR DA PASTA E OS CHEFES DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E O
MINISTÉRIO PUBLICO:

Leônidas José de Oliveira
CPF:

XXX.497.126/XX

MASP:

1001785 / 3

Cargo/Função:

Secretário de Estado

�to de
Nomeação:

"MG" de 13/05/2020

Período de responsabilidade:

De 01/01/2021 a 31/12/2021.

Endereço residencial:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço eletrônico:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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B - ORDENADORES DE DESPESAS E SEUS SUBSTITUTOS, SE FOR O CASO:

Leônidas José de Oliveira

CPF:

XXX.497.126/XX

MASP:

1001785 / 3

Cargo/Função:

Secretário de Estado

�to de
Nomeação:

"MG" de 13/05/2020

Período de responsabilidade:

De 01/01/2021 a 31/12/2021.

Endereço residencial:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço eletrônico:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Bernardo Silviano Brandao
�/iana

CPF:

XXX.104.076/XX

MASP:

1471800 / 1

Cargo/Função:

Secretário Adjunto

�to de Nomeação:

"MG" de 02/11/2019

Período de responsabilidade:

de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Endereço residencial:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Endereço eletrônico:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Maristela Rangel Pinto
CPF:

XXX.785.277/XX

MASP:

1489550 / 2

Cargo/Função:

Chefe de Gabinete

�to de Nomeação:

"MG" de 29/05/2020

Período de responsabilidade:

de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Endereço residencial:

Endereço eletrônico:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C-OS RESPONSÁVEIS PELOS SETORES FINANCEIRO E CONTÁBIL:

Regina do Carmo Ferreira Cruz
CPF:

XXX.456.796/XX

MASP:

364893-8

Cargo/Função:

Diretor de Contabilidade e Finanças

�to de Nomeação:

"MG" de 10/10/2019

Período de responsabilidade:

de 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço residencial:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Endereço eletrônico:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D -05 RESPONSÁVEIS PELO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO:

Silvia Maria de Sousa Lana Sanguinete
CPF:

XXX.109.696/XX

MASP:

1375847 / 9

Cargo/Função:

Diretora de Compras e Contratos

�to de Nomeação:

"MG" de 10/10/2019

Período de responsabilidade:

de 01/01/2021 a 31/12/2021.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

Endereço residencial:

Endereço eletrônico:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E - OS RESPONSÁVEIS PELA ADMISSÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL:

Simone Lins Jansen
CPF:

XXX.076.626-XX

MASP:

315.356-6

Cargo/Função:

Diretora de Recursos Humanos

�to de Nomeação:

"MG" de 08/02/2012 e 10/10/2019

Período de responsabilidade:

de 01/01/2021 a 31/12/2021
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Endereço residencial:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço eletrônico:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

F - OS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO:
Tannus Cassius Carneiro
CPF:

XXX.948.486-XX

MASP:

342.748-1

Cargo/Função:

Auditor Setorial

Ato de Nomeação:

Nomeado pela Controladoria-Geral do Estado.

Período de responsabilidade:

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço residencial:

não temos

Endereço eletrônico:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Belo Horizonte, 13 de abril de 2022.

Simone Lins Jansen
Diretora de Recursos Humanos

____
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Legenda

Programa
P/A/OE (Código)

Descrição
(Produto e
Unidade de
Medida)

Previsão LOA

Execução

Execução/
Previsão (%)

Crédito Inicial
(R$)

Despesa
Realizada (R$)

Desp.Realiz./Cr
éd. Inicial (%)

EA %
Desempenho

EI %
Desempenho
Justificativas

IIIb) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que
prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas;
Em 2021 o cenário de pandemia persistiu, de modo que foi necessário manter a equipe adaptada para executar as
ações conforme as normas legais previstas para cada situação.
Ao longo do exercício houve troca do gestor responsável pela execução das despesas e posterior reorganização da
equipe responsável pelas análises dos editais. Essa situação gerou nova análise dos projetos que não foram
executados e por fim, a prorrogação dos editais. Essa prorrogação foi essencial para que os projetos e todos os seus
beneficiários não fossem prejudicados de alguma forma.
Deste modo foi possível voltar a atender manifestações e expressões da arte e da cultura popular mineiras,
priorizando municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Retomada a execução das
ações, foi atingindo um vasto público que abrange: artistas, mestres, artesãos, produtores, pesquisadores, órgãos ou
entidades de direito público municipal de natureza cultural, produtores, entre outros

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações: INFORMAÇÃO SOLICITADA
NA DECISÃO NORMATIVA 01/2022
b.

descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou
conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas;

O Fundo Estadual de Cultura - FEC sofreu superveniências operacionais nos anos de 2020 e 2021, dada
a excepcionalidade do período pandêmico no biênio e suas decorrências que prejudicaram
sobremaneira os elos da cadeia produtiva cultural não somente em Minas Gerais, praticamente
inviabilizando a atividade econômica do setor. Sem trabalho ou renda, o setor cultural se mobilizou e
o Poder Público respondeu com uma ação coordenada envolvendo o Governo Federal e todas as
unidades de federação, por meio da Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc,
regulamentada em MG pelo Decreto n. 10.489/2020.
A situação de precariedade dos realizadores culturais de todos os segmentos artísticos, decorrida da
pandemia e da impossibilidade de aglomerações públicas, motivou a transferência de um volume
considerável de recursos por meio de editais cujas regras fossem as mais desburocratizadas possíveis
e os prazos para pagamento, por sua vez, os mais breves. No caso mineiro, foram R$ 135 milhões
destinados aos diversos segmentos artísticos, que contemplaram projetos culturais por meio de mais
de 20 editais. Do ponto de vista operacional, todo esse trabalho foi empreendido pela Secult ao final
de 2020 e ao longo de 2021, sem acréscimo de equipe.
Considerando a monta superior de valores a serem transferidos e as condições mais fluidas de gestão
dos projetos no que concerne à burocracia, bem como o contexto nacional de articulação dos esforços
envidados à operacionalização da Lei Aldir Blanc, a equipe da Secult se deparou com a superveniência
dessa demanda executiva, que foi tão emergencial e pontual quanto o contexto pandêmico que a
motivou. Não havendo acréscimo de recursos humanos, a opção pela operacionalização da Lei Aldir
Blanc - em detrimento do ritmo usual da gestão do Fundo Estadual de Cultura - configurou uma
superveniência que atrasou os trabalhos de gestão dos editais do FEC em 2020 e 2021. Tal
superveniência, contudo, foi justificada conforme exposto, já que o atendimento do interesse público
à época demandava a priorização do combate às consequências da pandemia.
Com a execução da Lei Federal nº 14.014, de 29 de junho de 2020 - conhecida como Lei Aldir Blanc, em
Minas Gerais, que em resumo foi executado por meio dos incisos I, onde foram contempladas 1.563
profissionais e, inciso III com a publicação de 27 editais em 2020 contemplando as mais diversas áreas.
Com demanda dos editais da LAB em 2020, a publicação do resultado final do Edital FEC 03/2019
NOSSA CULTURA REPASSE A MUNICÍPIOS que se deu apenas em 2021, os editais FEC 01/2020 ARTE
SALVA MUSEU SEGURO (ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL), FEC 04/2020 ARTE SALVA EXIBE
MINAS (PREMIAÇÃO PESSOA FÍSICA); e FEC 05/2020 RISADARIA (PREMIAÇÃO PESSOA FÍSICA) que
foram lançados em 2020, apesar de publicados e já finalizados os períodos de inscrição, tiveram seus
ritos processuais adiados para o ano de 2021 (avaliação de projetos, publicações dos resultados
preliminares e finais, formalização dos beneficiários e repasse de recursos).
Em 2021, houve ainda o lançamento de mais um edital da LAB 01/2021 para contemplar propostas
para repasse de recursos à projetos nas diversas áreas culturais, apresentadas por Organizações da
Sociedade Civil, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com comprovada atuação na área cultural.
Foram 64 propostas selecionadas, com prêmios individuais de R$140.000,00 (cento e quarenta mil
reais), totalizando R$ 9.037.860,36 (nove milhões trinta e sete mil oitocentos e sessenta reais e trinta
e seis centavos).
Para além das demandas de pagamentos dos Editais LAB, dos ritos processuais dos Editais FEC
2019/2020 e do Edital da LAB 01/2021, a Superintendência de Fomento Cultural, Economia Criativa e
Gastronomia, lançou no ano de 2021 outros 7 (sete) certames, a saber:

FEC 01/2021 DESPERTA CULTURA PESSOA FÍSICA - Projetos que visem à execução de
pesquisa e documentação (laboratórios de pesquisa e experimentação), e/ou de seminários
(encontros, mesas-redondas, rodas de conversa e congêneres), e/ou cursos (capacitações,
oficinas, workshops e congêneres) ou que visem à solicitação de bolsas de estudos para
atividades formativas.
FEC 02/2021 FESTAS POPULARES PESSOA FÍSICA - Visa a realização de projetos culturais
sejam quais de concursos, mostras, feiras, mercados de cultura e/ou festas populares.
FEC 03/2021 - PRODUÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA-METRAGEM DOS GÊNEROS
DOCUMENTÁRIO E FICÇÃO PESSOA FÍSICA - Propostas de produção de obras audiovisuais
da categoria de curta-metragem, dos gêneros documentário e ficção, com o objetivo de
apoiar financeiramente projetos de caráter prioritariamente cultural relacionados à
produção no segmento audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e congêneres.
FEC 04/2021 - PRODUÇÃO DE OBRA DE AUDIOVISUAL DE CURTA-METRAGEM DO GÊNERO
ANIMAÇÃO MINAS DOS CONTOS E LENDAS PESSOA FÍSICA - Propostas de produção de
obras audiovisuais da categoria de curta-metragem, do gênero animação e o objetivo de
apoiar financeiramente a produção de projetos de caráter prioritariamente cultural
relacionados à produção no segmento audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e
congêneres.
FEC 05/2021 COZINHA MINEIRA PESSOA FÍSICA - Visa a realização de projetos culturais
de concursos, mostras, festas, feiras e festivais.
FEC 06/2021 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS REPASSE A MUNICÍPIOS Modernização de equipamentos culturais (arquivos públicos, bibliotecas públicas municipais
e museus públicos municipais), incluindo a aquisição de acervos, bem como as ações
culturais que visem democratizar o acesso aos bens culturais nestes equipamentos.
FEC 07/2021 SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA REPASSE A MUNICÍPIOS -Possibilitar a
institucionalização de Sistemas Municipais de Cultura (SNC) a municípios com até 100 mil
habitantes.
Desta forma, a SECULT cumpre seu papel e continua a viabilizar o investimento e o incentivo à cultura
ainda que em uma situação adversa, e ainda estando em um momento em que as atividades
permaneceram de maneira híbrida.
Para além do lançamento dos editais, a Secult, em parceria com a AMME fez uma série de capacitações,
denominado FORMA CULTURA, com várias temáticas que vão desde a elaboração de um projeto, sobre
a execução de um projeto, até a prestação de contas, na qual disponibilizou no canal do youtube
conforme os seguintes links:
o Forma Cultura Módulo 1 - Sistema de Financiamento à Cultura de Minas Gerais
Cultura e economia criativa - https://www.youtube.com/watch?v=JIDpc3oyjck
o Forma
Cultura
Módulo
2Elaboração
de
Projetos
- https://www.youtube.com/watch?v=EKz-aUG61wg&t=671s

Culturais

o Forma Cultura Módulo 3 - Gerenciamento financeiro e prestação de contas
- https://www.youtube.com/watch?v=4xvRsfvwiyQ&t=2616s
Ademais, a Secult, criou ainda o CULTURA GERAES - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS
TRABALHADORES DA CULTURA, e também vem divulgando uma série de capacitações voltados para
execução de projetos, e outras temáticas, podendo ser acessados no youtube da Secult:
o Módulo
1
- https://www.youtube.com/watch?v=ha1GFY4vGQ&list=PLxlOZ6aVZiV8vDvQPimXsmvxXEvGpPD_4
o Módulo 2 - https://www.youtube.com/watch?v=fL884bfMMuI&list=PLxlOZ6aVZiV8vDvQPi
mXsmvxXEvGpPD_4&index=2

o Módulo 3 - https://www.youtube.com/watch?v=m20C1FF8zKQ&list=PLxlOZ6aVZiV8vDvQPi
mXsmvxXEvGpPD_4&index=3
o Módulo
4
Economia
Criativa
e
Captação
de
recursos
- https://www.youtube.com/watch?v=sV81BEQAUUU&list=PLxlOZ6aVZiV8vDvQ
PimXsmvxXEvGpPD_4&index=4
o Módulo 5 - https://www.youtube.com/watch?v=GRk5MYYiYPQ&list=PLxlOZ6aVZiV8vDvQPi
mXsmvxXEvGpPD_4&index=5
Toda esta mobilização da Secult, fez com que tivéssemos uma procura significativa aos Editais do FEC,
aumentando o número de inscritos nos editais, tendo 1.545 propostas inscritas somados os 7 (sete)
editais publicados.
Este aumento, somados ao envolvimento da equipe como um todo da Secretaria de Estado de Cultura
e Turismo nos ritos processuais das ações da LAB no âmbito de Minas Gerais, além da dificuldade em
recompor a Comissão Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura Copefic, que sofreu uma
grande baixa em 2021, os processos de análises desse grande número de projetos se tornou uma
disfunção na execução da política.
Considerando o desfalque na Copefic e ainda para dar continuidade na política pública cultural de
fomento, focamos nossos esforços no Edital FEC 01/2021 Desperta Cultura que tem como objetivo
apoiar projetos que visem à execução de pesquisa e documentação (laboratórios de pesquisa e
experimentação), e/ou de seminários (encontros, mesas-redondas, rodas de conversa e congêneres),
e/ou cursos (capacitações, oficinas, workshops e congêneres) ou que visem à solicitação de bolsas de
estudos para atividades formativas, que além de ter o maior número de propostas inscritas e demandar
mais da comissão, este edital expressa uma necessidade enfrentada por toda a classe artística, sendo
pauta de solicitação todos os anos, a capacitação.

c.

descrição e avaliação do desempenho e dos impactos socioeconômicos das ações de governo
executadas pelo fundo, inclusive as que tenham identificação de ação governamental
estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas,
bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso.

No caso do Fundo Estadual de Cultura, com a mudança da legislação, no qual conta com outras fontes
de recursos que torna o FEC mais robusto permitindo a ampliação dos editais, foram lançados ao todo
7 editais, destinados a premiação e repasses a municípios.
Tivemos 1.545 propostas inscritas um montante disponível de R$14.475.718,00. Dos 7 editais, 2
tiveram seus resultados finais publicados em 2021 o que corresponde ao total de 820 projetos
analisados, e 5 editais que correspondiam ao montante de 725 projetos ainda estavam em fase de
análise.
Dos Editais lançados em 2021 que tiveram seus resultados finais publicados ainda em 2021, tivemos:
FEC 01/2021 Desperta Cultura Pessoa Física:
a. Valor disponibilizado para o certame: R$ 2.490.000,00
b. Inscritos: 783 projetos
c. Quantidade de aprovados: 321 projetos aprovados, onde:
140 projetos aprovados em Belo Horizonte;
63 projetos para a Região Intermediária de Belo Horizonte excluindo BH;
e
186 projetos aprovados em outras 12 Regiões Intermediárias, a saber:
Poços De Caldas, Varginha, Itamarati De Minas, Andradas, São Lourenço,

São Francisco, Divinópolis, Unaí, São Thomé Das Letras, Uberlândia,
Cataguases, Monsenhor Paulo, Campanha, Juiz De Fora, Novo Oriente De
Minas, Três Corações, Brasília De Minas, Rio Vermelho, Piedade De
Caratinga, Montes Claros, Lagoa Da Prata, Cruzília, Conselheiro Lafaiete,
Itaguara, Paraguaçu, Cambuquira, Ouro Branco, São João Del Rei,
Leopoldina, Santana Do Paraíso, Paula Cândido, Paracatu, Ipatinga,
Itajubá, Barroso, Uberaba, Viçosa, Guapé, Manhuaçu, Aiuruoca, Alfenas,
Lambari, Boa Esperança, Muriaé, Timóteo, Jequitinhonha, Patos De Minas,
Córrego Do Bom Jesus, Pouso Alegre, Caldas, Guaxupé, Teófilo Otoni,
Nepomuceno, Muzambinho, Serro, Capelinha, Ervália, Caratinga,
Tiradentes, Cristina, Alpinópolis, Nazareno, Arinos, Cajuri, Machado,
Uruana De Minas, Lavras, e Barbacena.
FEC 04/2021 - Produção de obra de audiovisual de curta-metragem do gênero animação
Minas dos Contos e Lendas
Pessoa Física:
a. Valor disponibilizado: R$ 480.000,00
b. Inscritos: 37 projetos
c. Quantidade de aprovados: 12 projetos aprovados, onde:
5 projetos aprovados em Belo Horizonte;
1 projetos para a Região Intermediária de Belo Horizonte
e

excluindo BH;

6 projetos aprovados em outras 12 Regiões Intermediárias, a saber: Juiz de
Fora, Três Corações. Divinópolis, Camanducaia e Ervália.
Quanto aos Editais dos anos de 2019 e 2020 que ficaram pendentes, temos:
FEC 03/2019 NOSSA CULTURA REPASSE A MUNICÍPIOS teve resultado final publicado
apenas em 2021:
a. Valor disponibilizado para o certame: R$ 1.000.000,00
b. Inscritos: 66 projetos
c. Quantidade de aprovados: 28 projetos aprovados, onde:
1 projeto para a Região Intermediária de Belo Horizonte excluindo BH; e
27 projetos aprovados em outras 12 Regiões Intermediárias, a saber:
Coluna, São João Da Ponte, Salinas, Coqueiral, Cedro Do Abaeté, Brasília
De Minas, Almenara, Coronel Fabriciano, Santana Do Paraíso, Bueno
Brandão, Urucuia, Montes Claros, São Lourenço, Patrocínio, Ituiutaba,
Pavão, Timóteo, Antônio Dias, Acaiaca, Materlândia, Santa Helena De
Minas, Ipaba, Guanhães, Entre Rios De Minas, São João Nepomuceno,
Pratápolis, Bonfinópolis De Minas.
FEC 01/2020 Arte Salva - Museu Seguro Organização da Sociedade Civil
resultado final publicado apenas em 2021:
a. Valor disponibilizado para o certame: R$ 2.000.000,00
b. Inscritos: 16 projetos
c. Quantidade de aprovados: 12 projetos aprovados, onde:

OSC

teve

3 projetos aprovados em Belo Horizonte;
1 projeto para a Região Intermediária de Belo Horizonte excluindo BH; e
8 projetos aprovados em outras 12 Regiões Intermediárias, a saber:
Caxambu, Além Paraíba, Tiradentes, Araçuaí, Pirapora, Manhumirim e
Ubá.
FEC 04/2020 Arte Salva Exibe Minas Pessoa Física teve resultado final publicado
apenas em 2021:
a. Valor disponibilizado para o certame: R$ 1.500.000,00
b. Inscritos: 80 projetos

c.

Quantidade de aprovados: 34 projetos aprovados, onde:
19 projetos aprovados em Belo Horizonte;
1 projeto para a Região Intermediária de Belo Horizonte excluindo BH; e
14 projetos aprovados em outras 12 Regiões Intermediárias, a saber:
Muriaé, Juiz De Fora, Teófilo Otoni, Leopoldina, Governador Valadares,
Ervália, Ipatinga, Poços De Caldas, Varginha, Rio Pomba, e Alfenas.

d) outras informações consideradas relevantes pelo gestor do fundo, para demonstrar a
conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e
do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas,
se for o caso.
A título de informação e complementação, informamos que dos 5 editais de 2021 que estavam em
análise, todos tiveram seus resultados finais publicados ainda no 1° semestre de 2022, no qual
apresentamos um breve detalhamento abaixo:
FEC 02/2021 - Festas Populares Pessoa Física:
a.
b.
c.

Valor disponível: R$ 2.000.000,00
Inscritos: 275 projetos
Quantidade de projetos aprovados: 40 aprovados.

FEC 03/2021 Pessoa Física:
a.
b.
c.

Valor disponível: R$ 1.005.720,00
Inscritos: 142 projetos
Quantidade de projetos aprovados: 17 aprovados.

FEC 05/2021
Cozinha Mineira Visa a realização de projetos culturais de concursos,
mostras, festas, feiras e festivais.
a.
b.
c.

Valor disponível: R$ 1.500.000,00
Inscritos: 109 projetos
Quantidade de projetos aprovados: 30 aprovados.

FEC 06/2021
MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - Modernização de
equipamentos culturais (arquivos públicos, bibliotecas públicas municipais e museus
públicos municipais), incluindo a aquisição de acervos, bem como as ações culturais que
visem democratizar o acesso aos bens culturais nestes equipamentos.
a.
b.
c.

Valor disponível: R$ 5.000.000,00
Inscritos: 123 projetos
Quantidade de projetos aprovados: 39 aprovados.

FEC 07/2021 SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURAÓRGÃOS OU ENTIDADES DE DIREITO
PÚBLICO MUNICIPAL - Possibilitar a institucionalização de Sistemas Municipais de Cultura
(SNC)
a.
b.
c.

Valor disponível: R$ 1.999.998,00
Inscritos: 76 projetos inscritos
Quantidade de projetos aprovados: 64 aprovados.

IIIc) informações sobre a execução dos programas e ações do governo, sob a responsabilidade do órgão, com
identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução física e financeira
das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso;

No ano de 2021, o FEC executou apenas uma ação de caráter estratégico, conforme quadro que segue. A ação
or volume de projetos
aprovados
O desempenho orçamentário ficou crítico tendo em vista que a área técnica não conseguiu publicar todos os
resultados finais e, consequentemente, realizar os pagamentos previstos para todos os beneficiários dos Editais até o
final do ano.
anualmente aprovados pelo FEC e LEIC
projetos no setor cultural. Com base geográfica de nível estadual, ele é calculado considerando o somatório de todos
os projetos aprovados. Em 2021, a previsão era de que o indicador alcançasse o valor de 485, no entanto, o apurado
foi de 645.

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (056)
Descrição

Desempenho
físico

Farol

Desempenho
orçamentário

Farol

Físico x
Orçamentário

APOIO A PROJETOS
CULTURAIS POR MEIO DE
EDITAIS (4291)

153,85

0,64

240,39

APOIO OPERACIONAL AO
SISTEMA DE
FINANCIAMENTO À
CULTURA (4292)

160,17

0,00

0,00

Farol

IIIf) outras informações consideradas relevantes pelo órgão para demonstrar a conformidade e o desempenho
da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de
indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso.
Não se aplica.

IIIh) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no
SIAFI, data e valor
Nº
Document
o SIAFI
1

2

Nº
Decret
o
JornalMG
NE nº
227

FEC - 4491
Decreto/Registro
SIAFI

NE nº
232

Programa

Projeto /
Atividad
e

Funcional
Programática

Natureza
Despesa

Apoio a
Projetos
Culturais
por meio
de
Editais
Apoio a
Projetos
Culturais
por meio
de
Editais
Apoio a
Projetos
Culturais
por meio
de
Editais

13 392 056
4291 0001

339031 1
59 1

434.474,00

13 392 056
4291 0001

449052 1
59 1

3.000.000,00

13 392 056
4291 0001

339039 1
59 1

Nº.

Data

66

01/06/202
1

Fomento,
Democratizaçã
o e Acesso à
Cultura e ao
Turismo

67

02/06/202
1

Fomento,
Democratizaçã
o e Acesso à
Cultura e ao
Turismo
Fomento,
Democratizaçã
o e Acesso à
Cultura e ao
Turismo

3

NE nº
365

106

31/08/202
1

Fomento,
Democratizaçã
o e Acesso à
Cultura e ao
Turismo

Apoio a
Projetos
Culturais
por meio
de
Editais

13 392 056
4291 0001

339099 1
10 8

4

NE nº
517

156

10/12/202
1

Fomento,
Democratizaçã
o e Acesso à
Cultura e ao
Turismo

Apoio a
Projetos
Culturais
por meio
de
Editais

13 392 056
4291 0001

339099 1
10 8

Anulação
Crédito

Suplementaçã
o Crédito

3.000.000,0
0

100.000,00

100.000,00

IIIi) informações relativas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e
evolução nos últimos dois anos
Não se aplica.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC
2021

ANO:

MÊS

CITTV:

DEZ

SIAFI/PCASP:

1.1.1.1.20.101 - RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS

50.955.316,14

50.955.316,14

1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS
BANCO
AGÊNCIA
CONTA

999
90001-8
4491001-6

CONVÊNIO

FEC
Fonte 59

Total Mês
Anterior

Fonte 103

(A)Saldo
Inicial

-

-

50.955.316,14

Exclusões/Pagamentos

( B ) Soma Exclusões/Pagamentos

( C ) Soma Exclusões/Outros
Inclusões:

( D ) Soma Inclusões/ Rendimentos
SALDO
BANCARIO
Saldo
Contabil

50.955.316,14

OBS:

Extrato de Conta Contábil
Exercício:

2021

Unid. Orçamentária:

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Unid. Executora:

1270001 - SEC

Conta Contábil:

1.1.1.1.2.01.01 - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS

Tipo de Extrato: Mês -

Dezembro

Nível Auxiliar:

2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA

Tipo De Conta Bancaria:

14

Banco:

999

Agencia Bancaria:

00001 - 8

Conta Bancaria:

000004491001 - 6

UO
Origem

Tipo de Saldo:

DEVEDOR

Saldo Anterior:

45.383.598,44 D

Saldo Final:

50.955.316,14 D

UE Origem

Mês
cont.

Data/Hora do Registro

Nº
Document
o

Tipo Movimentação

Valor

4491

1270001

12

01/12/2021 11:31:08:618

446

ARRECADACAO DA RECEITA

944.870,44

4491

1270001

12

01/12/2021 11:31:09:408

447

ARRECADACAO DA RECEITA

5.960,77

4491

1270001

12

01/12/2021 11:31:10:007

448

ARRECADACAO DA RECEITA

2.218,32

4491

1270001

12

01/12/2021 20:13:31:906

449

ARRECADACAO DA RECEITA

51.207,70

4491

1270001

12

01/12/2021 20:13:32:533

450

ARRECADACAO DA RECEITA

5.600,00

4491

1270001

12

02/12/2021 13:54:37:272

451

ARRECADACAO DA RECEITA

162.956,81

4491

1270001

12

02/12/2021 13:54:37:762

452

ARRECADACAO DA RECEITA

37.641,75

4491

1270001

12

02/12/2021 13:54:38:054

453

ARRECADACAO DA RECEITA

8.085,45

4491

1270001

12

03/12/2021 20:07:34:818

454

ARRECADACAO DA RECEITA

1.884,62

4491

1270001

12

06/12/2021 20:21:07:127

455

ARRECADACAO DA RECEITA

711.404,62

4491

1270001

12

06/12/2021 20:21:07:476

456

ARRECADACAO DA RECEITA

62.944,00

4491

1270001

12

08/12/2021 20:03:24:282

457

ARRECADACAO DA RECEITA

16,45

4491

1270001

12

08/12/2021 20:03:24:769

458

ARRECADACAO DA RECEITA

60.935,90

4491

1270001

12

08/12/2021 20:03:25:049

459

ARRECADACAO DA RECEITA

2.625,00

4491

1270001

12

08/12/2021 20:03:25:214

460

ARRECADACAO DA RECEITA

0,23

4491

1270001

12

09/12/2021 19:50:59:021

461

ARRECADACAO DA RECEITA

21.038,53

4491

1270001

12

10/12/2021 19:51:20:387

462

ARRECADACAO DA RECEITA

479.068,91

4491

1270001

12

10/12/2021 19:51:20:733

463

ARRECADACAO DA RECEITA

35.262,50

4491

1270001

12

10/12/2021 20:08:40:448

464

ARRECADACAO DA RECEITA

398.906,49

4491

1270001

12

10/12/2021 20:08:40:939

465

ARRECADACAO DA RECEITA

36.711,99

4491

1270001

12

13/12/2021 19:51:15:709

466

ARRECADACAO DA RECEITA

12.592,17

4491

1270001

12

13/12/2021 19:51:16:067

467

ARRECADACAO DA RECEITA

364,15

4491

1270001

12

13/12/2021 19:51:16:258

468

ARRECADACAO DA RECEITA

0,02

4491

1270001

12

13/12/2021 20:21:20:638

469

ARRECADACAO DA RECEITA

234.009,55

4491

1270001

12

13/12/2021 20:21:20:970

470

ARRECADACAO DA RECEITA

21.500,50

4491

1270001

12

14/12/2021 19:51:12:839

471

ARRECADACAO DA RECEITA

5.480,04

4491

1270001

12

14/12/2021 19:51:13:024

472

ARRECADACAO DA RECEITA

67,72

4491

1270001

12

15/12/2021 19:51:06:521

473

ARRECADACAO DA RECEITA

404.363,34

4491

1270001

12

15/12/2021 19:51:06:811

474

ARRECADACAO DA RECEITA

18.774,02

4491

1270001

12

15/12/2021 19:51:06:975

475

ARRECADACAO DA RECEITA

6.235,20

4491

1270001

12

16/12/2021 19:51:11:634

476

ARRECADACAO DA RECEITA

18.523,01

4491

1270001

12

16/12/2021 19:51:11:820

477

ARRECADACAO DA RECEITA

2.790,31

4491

1270001

12

17/12/2021 19:51:27:454

478

ARRECADACAO DA RECEITA

30.153,84

4491

1270001

12

17/12/2021 19:51:27:808

479

ARRECADACAO DA RECEITA

2.800,00

4491

1270001

12

20/12/2021 19:50:58:621

480

ARRECADACAO DA RECEITA

0,46

4491

1270001

12

20/12/2021 20:20:54:210

481

ARRECADACAO DA RECEITA

416.471,36

4491

1270001

12

20/12/2021 20:20:54:378

482

ARRECADACAO DA RECEITA

0,13

4491

1270001

12

22/12/2021 19:51:16:889

483

ARRECADACAO DA RECEITA

97.924,62

4491

1270001

12

22/12/2021 19:51:17:271

484

ARRECADACAO DA RECEITA

8.918,00

4491

1270001

12

23/12/2021 19:51:16:383

485

ARRECADACAO DA RECEITA

12.580,06

4491

1270001

12

23/12/2021 19:51:16:854

486

ARRECADACAO DA RECEITA

7.816,24

4491

1270001

12

23/12/2021 19:51:17:148

487

ARRECADACAO DA RECEITA

6.537,90

4491

1270001

12

23/12/2021 19:51:17:321

488

ARRECADACAO DA RECEITA

1.402,77

4491

1270001

12

23/12/2021 20:03:16:803

489

ARRECADACAO DA RECEITA

816,30

4491

1270001

12

23/12/2021 20:03:17:465

490

ARRECADACAO DA RECEITA

93.161,15

4491

1270001

12

23/12/2021 20:03:17:910

491

ARRECADACAO DA RECEITA

3.122,76

4491

1270001

12

23/12/2021 20:03:18:195

492

ARRECADACAO DA RECEITA

226,32

4491

1270001

12

24/12/2021 20:03:12:113

493

ARRECADACAO DA RECEITA

443.334,26

4491

1270001

12

24/12/2021 20:03:12:415

494

ARRECADACAO DA RECEITA

41.839,67

4491

1270001

12

27/12/2021 09:25:55:522

5

RECOLHIMENTO DE RECURSOS ARRECADADOS
REDE BANCARIA/ESCRITURAL

-300.000,00

4491

1270001

12

27/12/2021 12:10:09:742

6

RECOLHIMENTO DE RECURSOS ARRECADADOS
REDE BANCARIA/ESCRITURAL

-300.000,00

4491

1270001

12

29/12/2021 10:44:23:965

495

ARRECADACAO DA RECEITA

0,38

4491

1270001

12

29/12/2021 10:44:24:799

496

ARRECADACAO DA RECEITA

62.000,51

4491

1270001

12

29/12/2021 10:44:25:305

497

ARRECADACAO DA RECEITA

11,38

4491

1270001

12

29/12/2021 10:44:25:572

498

ARRECADACAO DA RECEITA

9.221,14

4491

1270001

12

30/12/2021 08:35:56:560

499

ARRECADACAO DA RECEITA

221.584,44

4491

1270001

12

30/12/2021 08:35:56:967

500

ARRECADACAO DA RECEITA

3.893,75

4491

1270001

12

30/12/2021 08:35:57:165

501

ARRECADACAO DA RECEITA

23,21

4491

1270001

12

30/12/2021 08:35:57:510

502

ARRECADACAO DA RECEITA

16,22

4491

1270001

12

31/12/2021 21:33:26:214

503

ARRECADACAO DA RECEITA

1.520,94

4491

1270001

12

31/12/2021 21:33:27:148

504

ARRECADACAO DA RECEITA

690.173,75

4491

1270001

12

31/12/2021 21:33:27:766

505

ARRECADACAO DA RECEITA

37.989,14

4491

1270001

12

31/12/2021 21:33:28:169

506

ARRECADACAO DA RECEITA

975,50

4491

1270001

12

03/01/2022 16:54:28:036

507

ARRECADACAO DA RECEITA

213.657,68

4491

1270001

12

03/01/2022 16:54:28:398

508

ARRECADACAO DA RECEITA

9.503,31
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Mensagem do Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais

Minas Gerais está em primeiro lugar no Mapa do Turismo do Ministério do Turismo. São 567 registros,
o que representa a quantidade maior do que todas as cidades da região Sul do País. O Mapa do Turismo
Brasileiro é um instrumento que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de
desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para promoção do setor em cada
região turística do país. Outro indicador positivo para Minas, é o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), visto que a Pesquisa Mensal de Serviços demonstrou que o índice de atividade
turística em Minas cresceu, no ano passado, o dobro da média brasileira. Foram 19,7% de crescimento
contra 11,9% da média nacional.
Esses resultados são fruto do intenso trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo atribuindo a Minas as melhores posições nos rankings. Em 2021, recebemos 23.261.374 turistas
em nosso estado, resultado que certamente contou com a promoção de nossos destinos turísticos por
meio do Portal Minas Gerais, que contou com mais de 1.961.000 acessos. Para qualificar, estimular e
ampliar a oferta turística mineira, com vistas a melhorar a prestação dos serviços do setor em todo o
estado, realizamos cursos de capacitação com a participação de 1.989 inscritos em 2021. Ademais,
ampliamos os cadastros mineiros regulares no Cadastur para 10.952. E já são mais de 2.300 selos do
Turismo Responsável emitidos em Minas Gerais.
Para fomentar o turismo promovendo a cultura local, realizamos 253 assessorias técnicas de gestão de
acervos e equipamentos culturais a municípios, qualificando os gestores das cidades mineiras no intuito
de incentivar, apoiar, regionalizar e descentralizar a política cultural e assim ampliar o alcance das ações
culturais em Minas. Nosso Estado detém 62% do patrimônio nacional, por isso é necessário qualificar
os gestores para potencializar a vocação de cada cidade.
No intuito de incentivar a fruição dos acervos culturais, históricos e artísticos, bem como a prática de
leitura literária, realizamos, em 2021, 417 atividades culturais nos equipamentos culturais e suas mídias
e plataformas virtuais, mantendo a democratização do acesso, ampliando o público alcançado, que
chegou a 15.842.615 visitantes somente no Circuito Liberdade. A Orquestra Filarmônica de Minas
Gerais realizou 62 apresentações musicais, 43 transmissões ao vivo direto da Sala Minas Gerais e
alcançou 150 mil visualizações virtuais.
Para fomentar a cultura e promover a economia da cultura em todo o território mineiro, de forma a
democratizar o acesso à cultura e às artes mineiras no estado, contemplamos 645 projetos culturais no
FEC e na LeiC.
Também com essa preocupação foram destinados 8,8 milhões de reais ao edital 01/2021 da Lei Aldir
Blanc, executada em Minas Gerais com recursos do Governo Federal, repassados e empenhados em
2021. Realizamos também capacitações técnicas para fortalecer a cadeia produtiva cultural mineira, que
contaram com 1.792 inscritos. Além disso, com o objetivo de ouvir e integrar as regiões mineiras e seus
diversos segmentos culturais e utilizando os canais representativos e de integração da sociedade,
realizamos 20 reuniões dos órgãos colegiados -Conselho Estadual de Política Cultural (Consec),
Conselho Estadual de Arquivos (CEA), Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep) e Conselho
Estadual de Turismo de Minas Gerais (CET).

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Fundo Estadual de Cultura

Além de promover, também nos preocupamos em preservar nossa memória e registros. Em ações de
salvaguarda alcançamos a marca de 276.363 acervos tratados para gerir e preservar os acervos
arquivísticos, bibliográficos e museológicos, buscando a melhoria contínua da prestação de serviços ao
cidadão e a preservação da memória e dos bens de valor histórico, cultural, artístico e arquitetônico de
nossa cultura.
A nossa mineiridade que se revela na forma de receber e acolher as pessoas também é vista com um
indicador do turismo. Segundo a plataforma Booking, Minas está entre os dez destinos mais acolhedores
do mundo.
Dentre tantas realizações e estando em posição de destaque em todas as listas e classificações,
entendemos que cumprimos nossa missão que tem o objetivo de transformar vidas e gerar felicidade.
Retomamos um caminho de crescimento e continuaremos com nossas ações exitosas com o objetivo
valorizar o potencial de nossas riquezas, nossos atrativos, nosso patrimônio, nossa cozinha, a
hospitalidade da nossa gente. com a ampliação da vacinação e a retomada dos encontros, já vemos um
novo cenário de festivais de gastronomia, festas, feriados prolongados com altas taxas de ocupação
hoteleira, movimentação de estradas e aeroportos, além da volta das festas regionais.

Cordialmente,

Leônidas Oliveira
Secretário de Estado de Cultura e Turismo
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Nota preliminar de esclarecimento

Por serem unidades orçamentárias diferentes, a metodologia demanda que a Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo de Minas Gerais (Secult) e o Fundo Estadual de Cultura (FEC) sejam objeto de relatórios de gestão
diferentes. Porém, sendo o FEC uma das principais políticas públicas da Secult, constituindo a mais democrática
ferramenta de fomento e incentivo à cultura, é impossível dissociá-lo do planejamento estratégico da pasta.
Isso quer dizer que o FEC é instrumento sine qua non para o cumprimento da missão da Secult, mecanismo
fundamental no trilhar dos caminhos que levam à visão do órgão e peça mestra na consecução de seus objetivos.
Também quer dizer que não existe planejamento isolado para o FEC, considerado parte de um propósito maior,
cuja finalidade se encerra no interesse público, sendo, portanto, um meio à mão da Secult para ampliar a
participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico do estado e valorizar a diversidade cultural dos
mineiros por meio de sua promoção e difusão para usufruto do povo. Sem dúvida, essa atuação sinérgica ativa e
retroalimenta a atividade turística nas regiões do estado.
Para cumprir a metodologia exigida, este Relatório de Gestão do FEC contém apenas informações sobre o Fundo
Estadual de Cultura, e remeterá, quando cabível, ao Relatório de Gestão da Secult 2021 para conferir contexto
aos demais componentes de seu planejamento.
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1. Visão geral organizacional do órgão/entidade e do ambiente externo
A Visão Geral organizacional da Secult pode ser consultada no Relatório de Gestão da Secretaria 2021.

Principais processos e produtos
Os macroprocessos da Secult foram agrupados nos Elos Estratégico, Sustentação e Finalístico e podem ser
consultados no Relatório de Gestão da Secult 2021.

As relações com o ambiente externo e as partes interessadas estão disponíveis no Relatório de Gestão da Secult
2021.

Contrato de Gestão
As informações sobre os Contratos de Gestão da Secretaria estão disponíveis no Relatório de Gestão da Secult
2021. Não há que se falar em Contrato de Gestão no âmbito do FEC.
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2. Governança, estratégia e alocação de recursos
O Planejamento de cumprimento da missão e dos objetivos e o ciclo de planejamento da Secretaria podem
ser consultados no Relatório de Gestão da Secult 2021.

Planejamento de Recursos - Despesas
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Principais programas, projetos e iniciativas
No Relatório de Gestão 2021 da Secult podem ser encontrados os principais programas, projetos e iniciativas
da Secretaria. No âmbito do Fundo Estadual de Cultura, tem-se:

Quadro de Indicadores: Plano Plurianual de Ações Governamentais 2020-2023 do Sistema Estadual
de Cultura e Turismo
Projetos anualmente aprovados pelo FEC

e LeiC

Tomada de decisão, gestão de riscos, controles internos, supervisão da gestão e relacionamento com a
sociedade: avaliação da estrutura de governança e mecanismos, ações e atividades implementados
Os itens avaliados nessa seção estão disponíveis no Relatório de Gestão da Secult 2021.

3. Riscos, oportunidades e perspectivas
O detalhamento dos Riscos, oportunidades e perspectivas podem ser encontrados no Relatório de Gestão da Secult
2021.
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4. Resultados e desempenho da gestão

Distribuição dos Projetos Aprovados por Região Intermediária* de Minas Gerais

* Minas Gerais possui 13 Regiões Intermediárias (divisão territorial utilizada no PPAG 2020-2023, conforme IBGE).

No Anexo 1 é possível consultar a distribuição municipalizada dos projetos aprovados.
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A avaliação sobre os resultados das áreas relevantes da gestão que têm contribuição decisiva para o alcance dos
resultados do órgão/entidade no exercício de referência, em face dos recursos que lhes foram alocados:
etências;

ORÇAMENTO:
No exercício de 2021, a Diretoria de Planejamento e Orçamento, viabilizou através das descentralizações
orçamentárias a execução total de 92.541.480,79 (UO1271), no exercício em referência. Para tal eficiência, foi
necessário o contínuo aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas dentro da Diretoria, além da otimização da
integração entre os autores da execução da despesa.
Destacamos como principais fatores desenvolvidos pela DPO que contribuíram nos alcances dos resultados da
SECULT, a agilidade na avaliação dos processos recebidos via SEI, bem como a sua eficiente avaliação quanto a
verificação de possível falhas técnicas. Soma-se ainda, a própria descentralização orçamentária, que em tempo hábil,
gerou fluidez, legitimidade e eficiência dentro da execução da despesa.
Salientamos ainda, a gestão interna integrativa do Orçamento, que propiciou a cada área responsável, a disponibilidade
do seu orçamento conforme o planejado, os resultados parciais da sua execução e quando necessário, a propositura de
soluções técnicas, visando sempre o alcance das metas pactuadas no PPAG.
FINANÇAS:
Realizar a execução financeira significa planejar, analisar e controlar o fluxo de recursos da Secretaria afim de alcançar
uma administração eficiente e tempestiva.
Considerando a movimentação do exercício de 2021, temos evidenciado no balanço financeiro a receita orçamentária
no total de R$ 7.660.816,19. Desse total, 54% corresponde a receita que se refere ao rendimento de aplicação financeira
do recurso repassado pelo Ministério do Turismo através da Lei 14.017/20 - Lei Aldir Blanc (LAB) execução na Fonte
591, destinado a ações emergenciais para ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/20.
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Os outros 46% corresponde a transferências voluntárias para execução do convênio 904305/2020 Fonte 24, celebrado
entre o Ministério do Turismo e a SECULT sendo executado pela Secretaria Geral do Estado de Minas Gerais, no
montante de R$ 3.500.000,00.
Por outro lado, a despesa orçamentária/financeira com a fonte 101 totalizou R$ 26.485594,98, de movimentação
financeira em 2021.
PESSOAS E COMPETÊNCIAS:
1 - CONFORMIDADE LEGAL:
- Lei nº 869 de 05/07/1952 Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais
- Lei nº 15.467 de 13/01/2005

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura do Poder

Executivo
- Lei 15.468, DE 13/01/2005 - Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social
do Poder Executivo
CARREIRAS DA LEI Nº 15.467 de
13/01/2005

CARREIRAS DA LEI Nº 15.468 de 13/01/2005

Gestor de Cultura

Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social

Técnico de Cultura

Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social

Auxiliar de Cultura

Analista de Desenvolvimento Econômico e Social

Técnico de TV
Analista de TV
- Lei nº 23.304 de 30/05/2019 - Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências
(Fusão Secretaria de Estado de Cultura e Secretaria de Estado de Turismo

SECULT)

- Decreto nº 47.745 de 01/11/2019 - Dispõe sobre a lotação, a codificação e a identificação de cargos de provimento
efetivo das carreiras do Poder Executivo que menciona e altera os Decretos nº 43.945, de 30 de dezembro de 2004, e
nº 44.005, de 8 de abril de 2005.
- Lei Delegada nº 174 de 26/01/2007 - Dispõe sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de Cargos
de Provimento em Comissão e as Funções Gratificadas da Administração Direta do Poder Executivo, e dá outras
providências.
- Art. 24 da Lei nº 3.214 de 16/10/1964 Dispõe sobre a Reestruturação dos Cargos do Serviço Público Civil do Poder
Executivo, Estabelece Níveis de Vencimentos e dá outras providências.
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- Decreto nº 47.558 de 11/12/2018 - Dispõe sobre a cessão de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e
de detentores de função pública da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual e dá
outras providências.
2 - AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO:
O comprometimento dos Gestores e equipes da SECULT é fator fundamental para o cumprimento das ações da
Secretaria, o que tem contribuído com a missão de valorizar, preservar e promover como destinos turísticos, nossas
riquezas culturais, históricas e naturais, de forma a criar oportunidades, empregos e renda e promover e democratizar
o acesso à cultura, incentivando a produção cultural e artística no Estado.
A estrutura da SECULT encontra-se disposta no Decreto nº 47.768 de 29/11/2019 - Dispõe sobre a organização da
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo.
3 - DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POR FAIXA SALARIAL:
Foram consideradas 4(quatro) faixas salariais, distribuídas da seguinte forma:
- Até R$1.000.00;
- De 1.000,01 até R$5.000,00;
- De 5000,01 até 10.000,00;
- Acima de 10.000,01.
Quantitativo de servidores: distribuído por Unidades Administrativas, levando-se em consideração o mês
de abril/2021;
Detalhamento das despesas de pessoal: considerado os valores informados nos relatórios da SEPLAG;
Quantitativo de servidores: considerado o quantitativo do mês de dezembro de cada ano;
Valores financeiros: valor pago durante o ano;
Natureza: servidores ativos e inativos.
DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES POR FAIXA SALARIAL - Referência abril/2021
ASPLAN ASSCOM ASSPA ASSJUR USCI GAB SPGF

FAIXA SALARIAL
Até R$1.000,00
De

R$1.000,01

R$5.000,00

até

SUB

SUB

CULT

TUR

0

0

0

0

0

0

1

24

0

6

5

1

3

1

5

25

122

23
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De

R$5.000,01

até

R$10.000,00
Acima de R$10.000,01

3

2

2

0

0

5

8

28

11

3

0

0

0

0

2

1

9

4

4 - DETALHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL (ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA), EVOLUÇÃO
DOS ÚLTIMOS ANOS E JUSTIFICATIVA PARA O AUMENTO/A DIMINUIÇÃO:
Planilha anexa
Quanto ao detalhamento da despesa de pensionistas, o controle é da responsabilidade do IPSEMG.
5 - GÊNERO, DEFICIÊNCIA, ETNIA:
Considerando inexistência de registros cadastrais e/ou sistemas, uma vez que tais dados não são exigidos para ingresso
de servidores no Serviço Público, seja através de concurso, nomeação ou contratação temporária, não temos registro
atualizado quanto ao assunto.
6 - ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO E ALOCAÇÃO DE PESSOAS
Conceitos:
- MASP: Matricula do Servidor Público, conferida ao servidor ao ingressar no Estado pela primeira vez, para efeito
de pagamento e registro cadastral.
- CARGO PÚBLICO: Conjunto de poderes, responsabilidades, direitos e deveres atribuídos ao servidor público que
tenha sido nomeado após aprovação em concurso público, ou tenha sido efetivado observada a legislação especifica,
em se tratando de cargo efetivo, ou ainda, que tenha sido nomeado ou designado por livre escolha da autoridade
competente, observada a legislação especifica, em se tratando de cargo comissionado.
- SERVIDOR PÚBLICO: Pessoa legalmente investida em cargo efetivo ou em comissão, em função gratificada ou
em função pública, no âmbito da administração direta, autárquica e fundações públicas.
- SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO: Agente público nomeado em virtude de concurso público, adquirindo
estabilidade após 3 (três) anos de efetivo exercício.
- SERVIDOR DE RECRUTAMENTO AMPLO: Detentor, exclusivamente de cargo em comissão, declarado em
lei de livre nomeação e exoneração.
- CARREIRA: Conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua natureza e complexidade e
estruturados em níveis e graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira.
- CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO: Ocupação funcional criada em lei, de livre nomeação e
exoneração, podendo ser de recrutamento amplo ou limitado, ocupado por pessoa da confiança dos agentes políticos
ou dos dirigentes do alto nível, podendo não exigir Concurso Público para ocupá-lo.
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- FUNÇÃO GRATIFICADA: Função instituída em lei para atender a encargos de chefia que não estejam
contemplados no quadro específico de cargo em comissão.
- NOMEAÇÃO: Ato formal, emanado do poder público, que atribui determinado cargo a uma pessoa nos quadros da
administração pública e que se completa com a posse e o exercício.
- EXONERAÇÃO: Ato pelo qual a autoridade competente desobriga o servidor, a pedido ou de ofício, do cargo para
o qual foi nomeado.
- RECRUTAMENTO AMPLO: Forma de recrutamento que permite a autoridade competente escolher uma
determinada pessoa dentre várias que preencham os requisitos para a investidura em cargo público, para ocupar
cargo de provimento em comissão, independente se a pessoa escolhida exerça ou não cargo ou função pública,
observados os critérios estabelecidos em legislação específica.
- RECRUTAMENTO LIMITADO: Forma de recrutamento que permite a autoridade competente escolher uma
determinada pessoa que já exerça cargo efetivo ou função pública, para ocupar cargo de provimento em comissão,
observados os critérios estabelecidos em legislação específica.
ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO E ALOCAÇÃO DE PESSOAL:
Servidores Efetivos: A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei.
Através do Edital de Concurso Público SEPLAG nº 04/2013, de 16/09/2013, foi realizado Concurso Público para
provimento de cargos do quadro de pessoal de diversos órgãos/entidades do estado de Minas Gerais, destinado a
selecionar candidatos para o provimento de cargos de carreiras de ensino Médio e Superior - Nível I, grau A, para os
seguintes órgãos e entidades: Advocacia Geral do Estado (AGE), Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
(SEPLAG), Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP), Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
(IDENE)/Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas
(SEDVAN), Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Secretaria de Estado de Esportes e Juventude (SEEJ), Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego (SETE), Secretaria de
Estado de Turismo (SETUR), Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (UTRAMIG), Universidade
do Estado de Minas Gerais (UEMG), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(SEMAD), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (IGAM), observados os termos das Leis Estaduais nº nº 869/1952 e suas alterações, 11.867/1995,
15.461/2005, 15.463/2005, 15.465/2005, 15.467/2005, 15.468/2005, 15.469/2005, 15.470/2005; dos Decretos
Estaduais nº 42.899/2002, 43.885/2004 e suas alterações; legislação complementar e demais normas contidas neste
Edital.
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A alocação dos servidores concursados foi realizada em observância à área de formação dos candidatos, respeitando
os critérios estabelecidos no Edital em referência.
Cargos comissionados de livre nomeação e exoneração: O Comitê de Orçamento e Finanças, estabeleceu, através
do Of. Circular Cofin n.º 004/2020 de 13/08/2020, novas diretrizes para o provimento de cargos em comissão, funções
gratificadas e gratificações temporárias estratégicas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, sendo permitidas
substituições de cargos/funções/gratificações com atribuição de direção e chefia de unidade de estrutura
formal, comprovada a imprescindibilidade da substituição para o funcionamento do órgão ou entidade, e nos casos em
que apresentar impacto financeiro, desde que seja apresentada medida compensatória..
Novas orientações, contidas no Of. Circular Cofin n. º 003 de 23/04/2021, o Comitê de Orçamento e Finanças da
SEPLAG estabeleceu novas diretrizes para o provimento de cargos em comissão, funções gratificadas e gratificações
temporárias estratégicas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, considerando entendimentos da Advocacia
Geral do Estado constantes no Parecer Jurídico nº 16.314, sendo possível a nomeação em cargos de chefia e de
assessoramento, desde que:
Seja comprovada a imprescindibilidade da substituição para o funcionamento do órgão ou entidade e a impossibilidade
de reorganização administrativa; seja observada a simbologia do cargo atribuída ao antecessor; não seja concedida
valorização salarial a servidor sem que haja alteração de suas atribuições e responsabilidades; seja apresentada medida
compensatória para os casos em que apresentar impacto financeiro.
A alocação dos comissionados é feita por critérios de competência técnica, habilidades, comprometimento e
desejado pelo Gestor e/ou Gabinete, para realização das
atividades propostas para o alcance de resultado e metas da Secretaria.
7 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA
Conceitos:
- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

ADI

Processo de acompanhamento e avaliação do desempenho do servidor efetivo estável, do servidor detentor de função
pública e do ocupante exclusivamente de cargo comissionado, tendo como principal objetivo aprimorar a atuação dos
servidores e, consequentemente, contribuir para a melhoria dos serviços públicos prestados pelos órgãos e entidades
pertencentes à Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de Minas Gerais.
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Base legal: Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003 e regulamentado pelo Decreto nº 44.559, de 29 de junho
de 2007, competindo à Diretoria Central de Gestão do Desempenho, a normatização e coordenação da Política de
Gestão do Desempenho, bem como acompanhar a implementação desse processo no âmbito dos órgãos/entidades junto
às unidades setoriais de recursos humanos.
- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO GESTOR PÚBLICO

ADGP

Avaliação de Desempenho do Gestor Público tem por objetivo aprimorar a atuação do gestor por meio do
desenvolvimento e da avaliação das competências gerenciais.
Base legal: Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto nº 44.986, de 19 de
dezembro de 2008, competindo à Diretoria Central de Gestão do Desempenho, a normatização e coordenação da
Política de Gestão do Desempenho, bem como acompanhar a implementação desse processo no âmbito dos
órgãos/entidades junto às unidades setoriais de recursos humanos.
- AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO AED
Avaliação Especial de Desempenho é o processo de acompanhamento e avaliação do desempenho dos servidores em
período de estágio probatório da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, que
abrange as secretarias, órgãos autônomos, fundações e autarquias. Tal processo caracteriza-se pelo acompanhamento
contínuo do servidor e também pelo registro de seu desempenho na consecução de suas atividades, metas e tarefas.
Base legal: Decreto nº 45.851, de 28 de dezembro de 2011, competindo à Diretoria Central de Gestão do Desempenho,
a normatização e coordenação da Política de Gestão do Desempenho, bem como acompanhar a implementação desse
processo no âmbito dos órgãos/entidades junto às unidades setoriais de recursos humanos.
- REMUNERAÇÃO:
As possibilidades de recebimento do vencimento variam de acordo com a forma de recrutamento do servidor. Caso
seja um servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, existem duas opções de percepção do vencimento: 1.
Vencimento do cargo de provimento em comissão; ou 2. Remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida de
50% do vencimento do cargo de provimento em comissão.
Caso seja um servidor não ocupante de cargo de provimento efetivo, perceberá o vencimento do cargo de provimento
em comissão.
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A remuneração é composta pelo VB - Vencimento Básico e demais vantagens pecuniárias estabelecidas em Lei, tanto
para os servidores efetivos quanto para comissionados, de caráter individual, bem como os descontos obrigatórios por
lei, tais como Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e Contribuição Previdenciária, além de descontos de
natureza pessoal do servidor, tais como empréstimos consignados, contribuições sindicais, assistência saúde, pensão
alimentícia.
Os processos de Avaliação de Desempenho são instrumentos que possibilitam a evolução na carreira, seja por
progressão, promoção ou promoção por escolaridade adicional, cuja vantagens são incorporadas ao vencimento básico
dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.
- MERITOCRACIA:
A SECULT segue a Política de Gestão do Desempenho no Governo de Minas Gerais, por meio de três instrumentos:
Avaliação de Desempenho Individual (ADI), Avaliação Especial de Desempenho (AED) e Avaliação de Desempenho
dos Gestores Públicos (ADGP), que possibilitam avaliar o desenvolvimento das competências, conhecimentos e
habilidades dos servidores, permitindo acompanhamento de aspectos tais como prazos cumpridos e metas alcançadas,
gerando uma base para a meritocracia.
O desenvolvimento na carreira por meio progressão/promoção está condicionado a processos de avaliação de
desempenho periódicas satisfatórias, o que o torna o mérito como principal meio para o cr
8- GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, PROGRESSÃO FUNCIONAL, ESTÁGIO PROBATÓRIO,
TABELA DE REMUNERAÇÃO, PERCENTUAL DE CARGOS GERENCIAIS OCUPADOS POR
SERVIDORES EFETIVOS, DETALHES SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO
ÓRGÃO/ENTIDADE
ADICIONAL DE DESEMPENHO

ADE: vantagem pecuniária a ser concedida, mensalmente, ao servidor, para

incentivar e valorizar seu desempenho e sua contribuição para o alcance das metas institucionais do Órgão ou Entidade
onde estiver em exercício, bem como valorizar sua formação e seu aperfeiçoamento.
Base legal: Lei nº 14.693 de 30/07/2003, com alterações promovidas pela Lei nº16.676, de 10 de janeiro de 2007, Lei
nº17.329, de 7 de janeiro de 2008, e Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011.
Decreto nº 44.503, de 18 de abril de 2007, com alterações promovidas pelos Decretos nº44.732, de 25 de fevereiro de
2008, e Decreto nº 46.032, de 21 de agosto de 2012.
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O valor do ADE aumenta progressivamente conforme a evolução do número de Avaliações de Desempenho
Individua
A cada número de avaliações satisfatórias corresponde um percentual do vencimento básico, que será o limite máximo
do valor do ADE, conforme a tabela abaixo, constante no Anexo da Lei nº 14.693, de 2003:
Percentual do vencimento básico para cálculo do valor máximo do ADE
Número de avaliação de Desempenho sasfatórias
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Porcentagem do vencimento básico

6% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

PROGRESSÃO FUNCIONAL:
O desenvolvimento na carreira ocorre por meio de progressão e promoção.
Conceitos:
PROGRESSÃO: passagem do servidor público efetivo para grau imediatamente superior no mesmo nível da classe da
carreira a que pertencer o servidor, condicionada à permanência do servidor no grau inferior pelo prazo mínimo de
dois anos de efetivo exercício, bem como a duas avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias.
Base legal: Decreto n. º 43.576, de 9/9/2003
PROMOÇÃO: passagem do servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo para nível da classe
imediatamente superior na mesma carreira a que pertencer o servidor, condicionada à permanência do servidor no
nível inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício, bem como a cinco avaliações periódicas de
desempenho individual satisfatórias.
Base legal: Decreto n. º 43.576, de 9/9/2003
PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL: modalidade de evolução na carreira concedida ao servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do Poder Executivo elencadas nos Decretos de nos 44.291, de
8/5/2006, 44.306, de 2/6/2006, 44.308, de 2/6/2006, 44.333, de 26/6/2006, 44.334, de 26/6/2006, 44.769, de 7.4.2008,
de acordo com os critérios e prazos dispostos em regulamento, após a implantação das carreiras determinadas no art.
5.º da Emenda à Constituição Estadual nº 57, de 15 de julho de 2003.
Base legal: Norma específica prevista na lei que instituiu cada carreira; Regulamento previsto nos Decretos de nos
44.291, de 8/5/2006, 44.306, de 2/6/2006, 44.308, de 2/6/2006, 44.333, de 26/6/2006, 44.334, de 26/6/2006, 44.769,
de 7.4.2008.

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Fundo Estadual de Cultura

ESTÁGIO PROBATÓRIO:
Período dos três primeiros anos de efetivo exercício do servidor que ingressou no serviço público em cargo de
provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público e tem por finalidade a apuração da aptidão do
servidor para o desempenho do cargo.
Base legal:
Art. 23 da Lei 869, de 5/7/1952
Todos os servidores efetivos da Secretaria de Cultura e Turismo, que ingressaram no último concurso público, através
do Edital Concurso Público SEPLAG nº 04/2013, de 16/09/2013, cumpriram o estágio probatório.
TABELA DE REMUNERAÇÃO:
Valor a que faz jus o servidor pelo período trabalhado, correspondendo à soma do valor fixado em lei, vencimento,
mais as vantagens pessoais.
Base Legal: Art. 121 a 125 da Lei 869, de 5/7/1952
P
Base Legal:
- Lei nº 15.467 de 13/01/2005

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura do Poder

Executivo
- Lei 15.468, DE 13/01/2005 - Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social
do Poder Executivo
- Art. 2º do Decreto nº 47.745 de 01/11/2019
- Lei Delegada nº 174 de 26 de janeiro de 2007 - Dispõe sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral
de cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas da Administração direta do Poder Executivo (DAD,
FGD e GTED)
PERCENTUAL DE CARGOS GERENCIAIS OCUPADOS POR SERVIDORES EFETIVOS:
Considerando a estrutura orgânica da SECULT, organizada pelo Decreto nº 47.768 de 29/11/2019, de 31(trinta e um)
cargos gerenciais, 10(dez) são ocupados por servidores efetivos, ou seja, 32,26%.
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DETALHES SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO ÓRGÃO/ENTIDADE:
A SECULT segue as regras de transparência, ética e compromisso que norteiam a relação Gestor/Equipe de forma
isonômica.
9 - CAPACITAÇÃO: ESTRATÉGIA E NÚMEROS
Os parâmetros utilizados para a estratégica de capacitação são: disponibilidade orçamentária, interesse público,
vinculação da capacitação às atividades/projetos institucionais e prioridades.
A Política de Desenvolvimento dos Servidores Públicos é o instrumento para o desenvolvimento contínuo de
conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores em áreas de interesse do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais.
O objetivo dessa política é valorizar o servidor público e propiciar o seu desenvolvimento profissional, de modo a
melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos prestados aos cidadãos.
Considerando a falta de recursos financeiros, a SECULT capacita seus servidores através dos Programas Capacitar e
PADES.
Conceitos:
CAPACITAR: Coordenado pela SEPLAG, propicia capacitação sem ônus para os participantes e os órgãos, por meio
da execução de cursos ministrados pelos próprios servidores do Estado, em temas relacionados às políticas, diretrizes,
processos e condutas que precisam ser repassados para os servidores públicos dos órgãos e entidades do Poder
Executivo.
O programa também proporciona a valorização dos talentos internos, com disseminação de seu conhecimento e
expertise nas diversas áreas.
PADES - Política de Desenvolvimento dos Servidores Públicos: instrumento para o desenvolvimento contínuo de
conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores em áreas de interesse do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais.
O objetivo dessa política é valorizar o servidor público e propiciar o seu desenvolvimento profissional, de modo a
melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Destina-se, em regra, aos servidores
ocupantes de cargos de provimento efetivo e de cargos de provimento em comissão.
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NÚMEROS:
CURSOS CAPACITAR 2021
CURSO
Preparação para aposentadoria

PPA

Comunicação e Feedback

SERVIDORES
INSCRITOS
11
18

Prevenção e Enfrentamento a Pratica de Assédio Moral no
trabalho

5

Noções básicas de Avaliação de Desempenho

2

SISAD - Módulo ADGP

1

TOTAL

37
OUTROS CURSOS 2021
CURSO

SERVIDORES
INSCRITOS

Linguagem simples aproxima o governo das pessoas. Como usar?

1

Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais

14

Proteção de Dados Pessoais no Setor Público

13

Comunicação e Oratória

1

Captação de Recursos - Interfaces da Cultura e do Turismo

4

Operacionalização da Plataforma Integrada do Turismo

1

Emendas Impositivas 2021 - Orientações sobre o prazo de 30 de
junho

3

Desenvolvimento de Negócios, Liderança e Networking

1

Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos

6

Trilhas Interpretativas

2

Turismo de Base Comunitária

2

perspectivas e

1

Comunicação no turismo responsável

1

Experiências incríveis

1
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Fórum Estadual de Gestão de Documentos

3

Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR

1

A LGPD como aliada na segurança organizacional

1

Proteção de dados e segurança organizacional

1

Analise e feedback ao vivo dos desafios

1

A forma mais parecida de aprender inglês em Londres ou Nova
York.

1

Front end para iniciantes: O melhor caminho para seu projeto

1

Conservação Preventiva para Acervos Museológicos

1

Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público

1

Execução de Convênios de Entrada e instrumentos congêneres no
Estado de Minas Gerais
Modelo de Excelência e Gestão - MEG para recebimento de
Transferências Voluntárias da União

7
4

Planejamento Estratégico para Organizações Públicas

2

Lei Geral de Proteção de Dados e a Administração Pública

1

Planejamento Museológico: planejamento estratégico para
museus
Como Elaborar Infográficos para Apresentar Dados do Turismo:
Aprendendo a Usar Ferramentas Gratuitas e Dinâmicas
MROSC 4 - Execução,
Monitoramento e Avaliação

1
1
1

MROSC: Seleção e Celebração

1

Análise Ex Ante de Políticas Públicas

1

Administração Pública e Contexto Institucional Contemporâneo

1

Jeito de Ser e Fazer

1

Oratória e cuidados com a voz: dicas para você arrasar nas
apresentações

1

Gestão Integrada na Administração Pública

2

Seminário Adimplência do Estado de Minas Gerais

2

Treinamento FAST

1

VI Fórum de Transferências Voluntárias

1
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Seminário Banco de Projetos e Elaboração de Projetos para
captação de recursos

2

Seminário Captação de Recursos não reembolsáveis

1

Banco de Preços

5

Gestão de Documentos

1

Gestão de Imóveis

2

Inteligência Emocional

1

Webinário de gestão de Imóveis

2

Semana da Licitação - Episódios I e II

1

I Encontro Estadual sobre trabalho com homens no
enfrentamento a violência de gênero
Deveres, ilícitos, sanções e ajustamento disciplinar

1
1

II Webseminário Direito Administrativo Sancionador - PAINEL
4IMPLICAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO

1

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
II Webseminário de Direito Administrativo Sancionador,
PAINEL 2 INTERSECÇÕES ENTRE O DIREITO ADMINISTRATIVO

1

SANCIONADOR E O DIREITO PENAL
II Webseminário de Direito Administrativo Sancionador,
ABERTURA E
PAINEL 1 - A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA À LUZ

1

DO REGIME DISCIPLINAR DOS AGENTES PÚBLICOS
Noções básicas do Trabalho Remoto

1

Gestão de Conflitos e Negociação

1

TOTAL

112

10 - PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS:
adoção do regime especial de teletrabalho como medida temporária
de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente corona vírus Covid 19.
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Através do Decreto nº 48275 de 24/09/2021, foi regulamentada a Política de Teletrabalho na Administração Pública
Direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, sendo implementada na SECULT a contar de 01/01/2022, a
modalidade de execução parcial através da Resolução Conjunta SEPLAG/SECULT nº 10.470 de 23/12/2021.
AÇÕES FUTURAS:
- Envio de informações relacionadas à escala de pagamento, feriados e calendário do sistema de ponto digital;
- Considerando inúmeras alterações nas legislações/orientações de pessoal, a Cartilha DRH INFORMA encontra-se
sendo atualizada para divulgação a todos os servidores da Secretaria;
- Campanhas sobre empatia, barulho no ambiente de trabalho, palestra sobre etiquetas no ambiente de trabalho.
É o que temos a informar no momento, mantendo-

Todas as contratações da Secretaria pautaram-se nos princípios basilares que norteiam as contratações da
administração pública, sendo aquelas dispostas no artigo 37 da constituição federal c/c o artigo 3º da lei federal n. º
8666/93.
As contratações obedeceram à modalidade de licitação correspondente, assim como os demais procedimentos de
contratação dispostos na lei de federal, lei e regulamentações estaduais de licitação.
Ressalta-se que todas as aquisições visaram atender às finalidades previstas na LOA de 2021, garantindo o
funcionamento da Secretaria de modo a prestar os serviços à sociedade e visando o cumprimento da missão:
Missão

forma a criar oportunidades, empregos e renda. Promover e democratizar o acesso à cultura, incentivando a
produção cultural e artística no Estado.
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Visão.

e econômico. A Secult acredita, também que o Turismo e a economia criativa podem ser grandes vetores de
diversificação e fatores primordi
Fonte: https://www.secult.mg.gov.br/a-secretaria/institucional/missao-e-visao2
Ressalta se que dentro das contratações diversas realizadas pela Secretaria, estão aquelas que tiveram como objetivo
não só o cumprimento das metas de política de governo com a sociedade, mas também:
As rotineiras para a manutenção diária da administração;
As que tiveram o seu processamento com recurso de convênio federal;
As que tiveram como objetivo principal combater o agente causador da COVID 19, como a aquisição de totem
dispensador de álcool em gel, higienizador antisséptico, álcool etílico 70 grau e sabão.
Junta-se as aquisições os contratos diversos e de manutenção dos equipamentos culturais pertencentes a secretaria que
são importantes para a preservação do espaço e entrega dos serviços a sociedade, conforme relação anexa.
PATRIMONIO E INFRAESTRUTURA
1. Conformidade legal
Conforme art. 30, do Decreto 47.686 de 26 de julho de 2019, compete a Diretoria de Compras e Contratos:
Art. 30 A Diretoria de Compras e Contratos tem como competência propiciar o apoio administrativo
e logístico às unidades da Secult, com atribuições de:
I

Gerenciar e executar as atividades necessárias ao planejamento e processamento das aquisições

de bens e contratações de serviços e obras, conforme demanda devidamente especificada pelas
unidades da Secult;
II

Elaborar e formalizar contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres de

interesse da Secult e suas respectivas alterações;
III acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos em sua área de atuação;
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IV

Gerenciar e executar as atividades de administração de material e de controle do patrimônio

mobiliário da Secult, inclusive dos bens cedidos (g.n);
V

Gerenciar e executar as atividades de administração do patrimônio imobiliário e dos demais

imóveis em uso pelas unidades da Secult (g.n);
VI Coordenar e controlar as atividades de transporte, de guarda e de manutenção de veículos das
unidades da Secult, de acordo com as regulamentações específicas relativas à gestão da frota oficial
(g.n);
VII Gerir os arquivos da Secult, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo APM e pelo Conselho
Estadual de Arquivos;
VIII

Gerenciar os serviços de protocolo, comunicação, reprografia, zeladoria, vigilância, limpeza,

copa e manutenção de equipamentos e instalações das unidades da Secult instaladas fora da CAMG;
IX Adotar medidas de sustentabilidade, tendo em vista a preservação e o respeito ao meio ambiente,
observando as diretrizes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Semad e da Seplag.
A gestão patrimonial da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo - SECULT, ocorre em consonância com os
principais dispositivos legais, a saber: Decreto Estadual nº 45.242 de 2009, que regulamenta a gestão material, Decreto
Estadual 47.539 de 23 de novembro de 2018, que regulamenta a gestão de frota e Decreto nº 46.467 de 28 de março
de 2014 que dispõe sobre a gestão de imóveis.
2. Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)
Os principais investimentos foram na área de equipamentos de tecnologia e informação, adquiridos por doação e
compra de materiais, que frente ao regime de teletrabalho definitivo, se mostram indispensáveis para o alcance de
resultados da SECULT.
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SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
BALANÇO FISICO FINANCEIRO
* MATERIAL PERMANENTE *
REFERÊNCIA: 11/2021
BENS PRÓPRIOS

SALDO ANTERIOR
+

-

12.919

11.220.694,38

Entradas

6

233.703,32

Entrada Orçamentária

0

0,00

Entrada Extra-Orçamentária

6

233.703,32

Estorno de Saidas

0

0,00

Saídas

1.585

505.913,44

Baixa Definitiva

1.585

505.913,44

0

0,00

11.340

10.948.484,26

Estorno de Entradas
(A) SALDO ATUAL
3. Avaliação do custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos

Avaliação do custo-benefício
Todas as ações realizadas para
efetivar a gestão patrimonial da
SECULT foram necessárias ao
alcance dos objetivos, gerando
resultados satisfatórios e com
custo benefício.
Em 2021, foram realocados 02
funcionários públicos para o setor
do patrimônio, gerando
efetividade e qualidade nos
projetos e objetivos;
Treinamentos foram ministrados
a todos os servidores, por
demanda à SEPLAG, através de
WEBinário;

Objetivos estratégicos
Realizar leilão para desfazimento
de ativos, após os ajustes
realizados no ano de 2020;
Realizar Inventário semestral para
gestão de materiais, visando à
gestão eficiente e de qualidade;
Realizar a reavaliação dos bens
patrimoniais anualmente;
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4. Desfazimento de ativos; locações de imóveis e equipamentos
A mobilização mais relevante na efetividade da gestão patrimonial de 2021 foi a saída de materiais por leilão,
movimentação externa e baixas:

Desfazimento de
Ativos

Locações de
imóveis e
equipamentos

Leilões para fins de desfazimento de ativos em condições de sucata;
Movimentações externas para Bolsa de Materiais e para outros órgãos de
bens ociosos;
Baixa de materiais reclassificados e ou reaproveitado em parte ou de
todo o material.

No exercício de 2021, não ocorreram locações de imóveis ou
equipamentos.
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Abaixo, registramos as saídas nas contas, das ações supramencionadas:

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
BALANÇO FISICO FINANCEIRO
* MATERIAL PERMANENTE *
REFERÊNCIA: 11/2021
BENS PRÓPRIOS
SALDO ANTERIOR
+

-

12.919

11.220.694,38

Entradas

6

233.703,32

Entrada Orçamentária

0

0,00

Entrada Extra-Orçamentária

6

233.703,32

Estorno de Saidas

0

0,00

Saídas

1.585

505.913,44

Baixa Definitiva

1.585

505.913,44

0

0,00

11.340

10.948.484,26

Estorno de Entradas
(A) SALDO ATUAL
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5. Mudanças e desmobilizações relevantes

MUDANÇAS E
DESMOBILIZAÇÕES
RELEVANTES

Identificação e localização física dos bens patrimoniais de
ambas secretarias que se fundiram (SEC e SETUR), uma vez
que as mudanças implicaram em movimentação física dos
bens;
Organização do acervo patrimonial em consonância à nova
estrutura física do órgão, inclusive dos responsáveis por
carga patrimonial;
Inventário de transferência de Carga patrimonial, com
ajustes necessários à eficiência e otimização dos trabalhos de
gestão de patrimonial;
Reestruturação e treinamento da equipe de patrimônio da
Diretoria de Compras e Contratos, nomeada em outubro
2019;
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6. Principais desafios e ações futuras

PRINCIPAIS
DESAFIOS

AÇÕES
FUTURAS

Controle e gestão das cargas patrimoniais frente ao Teletrabalho
em regime definitivo, visando à gestão eficiente e de qualidade;
Mobilização do patrimônio, com foco no desfazimento de bens
ociosos e inservíveis, evitando desperdícios e gerando economia
de recursos públicos;

Realizar ações de conscientização com os servidores da SECULT;
Prestar apoio técnico aos responsáveis por carga patrimonial;
Desenvolver estratégias de controle e gestão das cargas
patrimoniais;

Assim, resta demonstrada de forma simplificada a atuação da diretoria de compras e contratos no que tange as
demandas de gestão patrimonial e nas aquisições e contratos que gere, que tem como propósito contribuir para o
alcance dos resultados pretendidos pela Secretaria.
TECXNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

PROJETO
Sistema
Certificação de
Circuitos

O QUE FOI ATENDIDO
Implantação do Sistema de Certificação das
IGRs (certificacaoturismo.mg.gov.br)

PRINCIPAL ÁREA
ATENDIDA
SUBTURISMO/SPT/DRDP

Sistema de Votação Desenvolvimento e implantação do sistema de
do Consec - Biênio votação para eleição do CONSEC referente ao
2021 - 2022

Biênio 2021 - 2022 (voteconsec.mg.gov.br)

SUBCULTURA/SFEG/DEC
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Hotsite Via
Liberdade (Parte 1
- Lançamento
nov/2021)

Acervo Digital Museus Estaduais
de Minas Gerais

ICMS Turismo
Cessão da
Plataforma
Integrada do
Turismo

Criação do Hotsite vialiberdade.com.br para
nova Rota Turística e Cultural, conectando RJ,
MG, GO e DF, por meio de ações e programas
estratégicos ao longo da BR-040 e seu entorno
(Parte 01)
Implementação e implantação da solução
Tainacan para gerenciar o acervo digital dos
Museus Estaduais sob a responsabilidade da

Implementação de novo layout e
funcionalidades do ICMS Turismo

os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e

SUBTURISMO

Tocantins

Parque

computadores da SECULT por meio de

Tecnológico da

doação de equipamentos em perfeito estado e

SECULT

configuração

LGPD

SUBTURISMO/SPT/DRDP

Cessão da PIT e orientação de instalação para

Substituição de 70% do parque de

Gerais - Módulo

SUBCULTURA/SBMAE/DIMUS

SECULT (acervodigital.secult.mg.gov.br)

Atualização do

Portal Minas

SUBTURISMO

SECULT

Implantação do módulo de Termos e Aviso,
que contempla, inclusive, a autorização de
IGRs, Municipios e Trade Turístico quanto a

SUBTURISMO

Lei Geral de Proteção de Dados.

Newsletter - Site

Desenvolvimento do módulo para envio

Institucional

geração de modelos e envio automático de e-

SECULT

mails referente as notícias do Site Institucional

ASSCOM

Portal de notícias internas do órgão por meio
Intranet SECULT

da Intranet SECULT
(intranet.secult.mg.gov.br) acessível somente
dentro da Rede Governo

SECULT
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5. Atendimento às exigências contidas na DN TCEMG nº 01/2021A descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e
financeiras;
No ano de 2021, a SECULT executou as ações governamentais a partir de cinco programas de trabalho, além do
programa padronizado de Apoio às Políticas Públicas (705).
Programa 050: Turismo competitivo
O programa

(050), foi composto por quatro ações, conforme demonstra o quadro que segue.

Os principais resultados desse programa foram os seguintes:
- Mais de 1.900 inscritos em capacitações relacionadas com o turismo, como o curso de

ao

- Realização de estudos técnicos preliminares das pesquisas de demanda turística;
- Desenvolvimento de painel de dados de emprego em turismo;
- Publicação de Boletins panorama geral e COVID, Boletim Aeroportos Anual, Boletim Minas no Turismo;
- 56 oficinas, seminários e reuniões realizados no âmbito do turismo, como Capacitação ICMS Turismo para
IGRs e municípios, Revisão a Política de Regionalização, e o
roteiros turísticos estruturados e disponibilizados;
- Início do processo de criação de grupo de trabalho voltado para o turismo de base comunitária;
- Elaboração do projeto de Cicloturismo e Comercialização voltado para o Acordo Vale;
- Realização do do PITCH em parceria com o Sebrae;
- Criação da Rota da Cozinha Mineira;
- Elaboração do edital Reviva Turismo
- Mais de 1,9 milhão de acessos ao Portal Minas Gerais;
- Elaboração do curso EaD de Marketing Turístico;
- Participação na Feira ABAV Expo & Collab;
- Planejamento e postagens no Blog Daqui de Minas
O desempenho físico foi satisfatório em apenas uma das ações que compõem esse programa. As outras três ações
conseguiram cumprir valores além da meta, tendo em vista a possibilidade da realização de atendimentos virtuais.
(4236), a execução orçamentária ficou acima do previsto devido à suplementação dos recursos advindos
do Acordo com a Vale referente ao rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho.
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Programa: TURISMO COMPETITIVO (050)
Descrição

Desempen

Fa

Desempen

Fa

Físico x

Fa

ho físico

rol

ho

rol

Orçamentá

rol

orçamentá

rio

rio
CAPACITAÇÕES, CURSOS E ENSINO
À DISTÂNCIA (EAD) (4224)

397,

95,81

4,

8

1
5

REGIONALIZAÇÃO E
DESCENTRALIZAÇÃO DO

350

56,83

6,

TURISMO (4225)

1
6

DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA

171,

TURÍSTICA DE MINAS GERAIS

2

76,71

2,
2

(4234)

3

PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS
GERAIS (4236)

130,

10.992,

0,

73

60

0
1

Programa 054: Equipamentos culturais, corpos artísticos e órgãos colegiados
O programa

Culturais, Corpos Artísticos e Órgãos

(054) foi composto por três ações,

conforme demonstra o quadro que segue. Os principais resultados desse programa foram os seguintes:
- 1.146.232 Público Atendido Nos Museus, Biblioteca Pública e Arquivo Público Mineiro
- Houveram visitas presenciais e acessos virtuais aos sistemas dos equipamentos culturais: Diretoria de
Bibliotecas, Arquivo Público Mineiro e Museus.
- Os equipamentos culturais receberam acessos ao SIAAPM (Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Público
Mineiro), renovação On-Line de empréstimo de livros, consulta ao acervo digitalizado, acessos ao Site da
Biblioteca e da BPEMG e o público alcançado nas redes sociais (através do instagram, facebook e outros).
- O site da BPEMG - Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, totalizou 32.700 acessos.
- O Arquivo Público Mineiro teve cerca de 300.030 acessos ao SIAMP (Sistema Integrado de Acesso do
Arquivo Público Mineiro)
- Visitas presenciais nos Museus totalizaram 27.036, sendo: Museu Casa Guimarães Rosa (2.990), Museu Casa
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de Alphonsus de Guimarães (1.107), Museu Casa Guignard (2.592), Museu Mineiro (3.941), Centro de Arte
Popular (2.216) e Museu dos Militares (672)
- Os envolvimentos nas redes sociais dos Museus totalizaram aproximadamente 320.000, sendo: Museu Casa de
Guimarães Rosa (239.272), Museu Casa de Alphonsus de Guimarães (9.707), Museu Casa Guignard (14.324),
Museu Mineiro (25.323), Centro de Arte Popular (19.085), Museu dos Militares (4.910) e Museu do Crédito Real
(5.949)
- Dentre as entregas virtuais, A DLLLB - Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas promoveu eventos
que abrangeram: Clube de Leitura, minicursos; eventos virtuais, ação Tempo Para Ler e Projeto Jovens Talentos,
entre outros.
- Realização de 62 apresentações musicais pelo Orquestra Filarmônica de Minas Gerais;
- Publicação de diversas atividades virtuais pela filarmônica, como os concertos gravados transmitidos com
comentários ao vivo;
- Apresentação durante a vacinação contra a Covid na Sala Minas Gerais;
- Solos em casa, com Vídeos com trechos de obras tocados por músicos da Filarmônica em suas casas;
- Execução do projeto

no

com uma série de podcasts apresentados por músicos da Orquestra;

- Realização de treinamentos para os conselheiros dos órgãos colegiados, além de reuniões extraordinários com
os conselheiros;
- 111 atividades realizadas, relacionadas com os Corpos Artísticos da Fundação Clovis Salgado, compreendendo
atividades presenciais e virtuais;
- Realização de 5.839 atividades no âmbito do fomento dos Espaços Culturais;
- Início das contratações para organizar e planejar as ações do Centro do Patrimônio Cultural Cemig;
- Elaboração de diagnóstico para identificar as necessidades para a edificação do Centro do Patrimônio Cultural
Cemig;
- Contratação da equipe e início dos trabalhos para viabilizar a curadoria da exposição

do

em 2022;
- Lançamento do vídeo Tour do Palácio da Liberdade;
- Realização de encontros com comunidades quilombolas, com rodas de conversa e apresentação de corais e
guardas de congo na Fazenda Boa Esperança;
- Manutenção do funcionamento regular das transmissões dos sistemas de TV Minas Cultural e Educativa e dos
sistemas de rádio.

(4253) cumpriram a meta orçamentária, já que grande parte das despesas que foram executadas referiram-se a
despesas contratuais e de caráter continuado. A ação

de órgãos

(4257) teve o desempenho
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orçamentário crítico, tendo em vista que grande parte das reuniões dos órgãos colegiados foram realizadas online.
Quanto à meta física, as ações

órgãos

(4257) e Gestão e Manutenção de Equipamentos

(4250) tiveram um desempenho orçamentário subestimado que se justifica devido à maior utilização
dos meios virtuais.
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS
(054)
Desempen
Descrição

ho físico

Desempenh

Físico x

Fa

o

Fa

Orçamentá

Fa

rol

orçamentár

rol

rio

rol

io
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CULTURAIS (4250)
ORQUESTRA FILARMÔNICA DE
MINAS GERAIS (4253)
GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS
(4257)

258,

75,39

57
79,4

3
100,00

9
250,
00

3,4
0,7
9

10,04

24,
90
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Programa 056: Fomento, democratização e acesso à cultura e ao turismo.

O programa

democratização e acesso à cultura e ao

(056) foi composto por quatro ações,

conforme o quadro a seguir. Os principais resultados desse programa foram os seguintes:
- Lançamento de 7 editais no âmbito do Fundo Estadual da Cultura, como o

de Contos e

eo

- Realização de 585 atividades culturais pela Diretoria de Bibliotecas, pela Diretoria de Museus e pela Diretoria
do Arquivo Público Mineiro;
- Continuidade com a execução de projetos como:
Belo Horizonte: cidade

para
Exposição virtual De tua Constancinha, Feira

- Mostra de Arte e Cultura Urbana, exposição Fernando Sabino Vida e Obra, exposição Flora Poética, distribuição
de kits literários ao público, apresentações musicais, entre outros.
- Realização de 44 apoios a projetos culturais e turísticos por meio de emendas parlamentares e convênios;
- Captação de 187 projetos via Incentivo Fiscal à Cultura;
- Inauguração da exposição [RE]Fluxo na Galeria de Arte Nello Nuno;
- Realização de 5 campanhas de difusão e educação para o Patrimônio Cultural no âmbito do IEPHA;
- 822 municípios beneficiados com repasses financeiros advindos do ICMS Patrimônio Cultural;
- 329 municípios atendidos para manutenções nos sistemas de retransmissão de TV Minas e Radio
Inconfidência;
- Mais de 1.800 horas de programação inédita televisiva veiculada pela Tv Minas;
- Mais de 8.750 horas programação inédita radiofônica veiculada pela Empresa Mineira de Comunicação;
- 407 projetos aprovados no âmbito do Fundo Estadual da Cultura, como o

e divulgação do

- Emissão de mais de 1.500 pareceres no âmbito do Fundo Estadual da Cultura, com readequações e análises de
prestação de contas.
As ações

do fomento à cultura e à economia

(4262),

artísticas e culturais realizadas nos

apresentaram desempenho físico satisfatório. Já a
executados por meio de

(4322) apresentou desempenho subestimado devido ao aumento expressivo das

captações de emendas parlamentares.
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orçamento da

economia

apresentou

desempenho subestimado devido à continuidade da execução dos recursos no âmbito da Lei Federal 14.017/2020
(Lei Aldir Blanc), que não foi prevista inicialmente, mediante a prorrogação.

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (056)
Descrição

Desempenh

Fa

Desempenh

Fa

Físico x

F

o físico

ro

o

rol

Orçamentári

a

o

r

l

orçamentár
io

o
l

GESTÃO DO FOMENTO À CULTURA E
116,6

1.469,

7

33

EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SUAS

118,8

34,27

3,47

MÍDIAS E PLATAFORMAS VIRTUAIS

0

73,54

2,60

NA

NA

A ECONOMIA CRIATIVA (4262)

0,08

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E
CULTURAIS REALIZADAS NOS

(4269)
APOIO A PROJETOS CULTURAIS E
TURÍSTICOS EXECUTADOS POR
MEIO DE PARCERIAS (4322)

191,3
0

LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À
CULTURA (5010)

77,92
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Programa 060: Formação cultural

O programa

(060) foi composto por duas ações na SECULT, conforme demonstrado no

quadro a seguir. Os principais resultados desse programa foram os seguintes:
- 253 Assessorias técnicas prestadas Diretoria de Bibliotecas, pela Diretoria de Museus e pela Diretoria do
Arquivo Público Mineiro, como orientações para abrir museu, e orientações sobre repasses de itens
bibliográficos;
- DLLLB (Diretoria de Bibliotecas) e DIMUS (Diretoria de Museus) atenderam demandas de assessoria técnica
de forma presencial, por telefone, e-mail e videoconferência, atendendo diversos municípios de Minas Gerais.
Demandas que abrangeram atendimento, assessoria ou análise da Solicitação de Declaração de Acervos Culturais
ICMS Cultural. Assessoria técnica para idealização do projeto e escrita dr Termo de Referência de projetos.
Videoconferência com municípios, assessoria para arquivos públicos municipais, entre outros.
- 1.792 inscritos em capacitações técnicas em cultura, como a palestra

com o SEBPMG: profissional

- 320 alunos atendidos em atividades de ensino, formação e qualificação profissional e técnica em cultura e
patrimônio, como o Curso Técnico em Conservação e Restauro;
- 2.496 alunos matriculados nas atividades oferecidas pelo Centro de Formação Artística e Tecnológica Cefart,

- 1.200 inscritos nas Rodadas Regionais do Patrimônio Cultural.
Ambas as ações da SECULT nesse programa tiveram o alcance das metas orçamentárias prejudicado por causas
dos contingenciamentos necessários diante da pandemia. Apesar disso, o alcance das metas físicas foi possível.
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o desempenho físico ficou subestimado principalmente devido ao acesso facilitado por meios virtuais.
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (060)
Descrição

Desempen

Fa

Desempenho

F

Físico x

Fa

ho físico

rol

orçamentário

a

Orçamentá

rol

r

rio

o
l
ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA
GESTÃO DE ARQUIVOS,

107,20

62,80

1,71

354,85

55,87

6,35

BIBLIOTECAS E MUSEUS (4267)
CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM
CULTURA (4270)
Programa 061: Proteção e salvaguarda de acervos culturais
O programa

e salvaguarda de acervos

(061) foi composto por duas ações, conforme quadro a

seguir. Os principais resultados desse programa foram os seguintes:
- Mais de 276.000 itens de bens ou acervos preservados no âmbito da Diretoria de Bibliotecas, pela Diretoria de
Museus e pela Diretoria do Arquivo Público Mineiro, como elaboração de laudos técnicos, revisão da listagem
de acervos, atualização e revisão de descrições, emissão de certidões;
- Foram realizadas atualização das descrições, conferência e organização das imagens dos documentos.
Conservação, catalogação, higienização, medição, descrição e documentação fotográfica, catalogação de livros,
manutenção da biblioteca, translado de obras, entre outros.
- 13 acervos preservados no âmbito da Fundação de Arte de Ouro Preto;
- 3 acervos conservados ou restaurados no âmbito do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais, como a Igreja do Sagrado Coração de Jesus;
- 3 bens culturais protegidos no âmbito Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais,
como a finalização dos dossiês para tombamento do Conju1nto Histórico e Paisagístico da Serra do Curral e do
Núcleo Histórico e da Igreja de Santana dos Montes;
- 157 atendimentos realizados pela Diretoria do Arquivo Público Mineiro relacionados com a orientação acerca
dos documentos públicos.
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Ambas as ações da SECULT nesse programa tiveram o alcance da meta física satisfatório; e o alcance da meta
orçamentária crítico. Tal fato deveu-se ao contingenciamento das despesas da Secretaria, necessário diante da
pandemia.
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (061)
Descrição

Desempenh

Fa

Desempenh

Fa

Físico x

F

o físico

rol

o

rol

Orçamentári

a

o

r

orçamentár
io

ol

PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO,
RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E

43,96

85,16

0,52

ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS (4275)
GESTÃO DE DOCUMENTOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO

91,84

1,84

49,91

PODER
EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS (4286)

Programa 0705: Apoio às políticas públicas
O programa padronizado

as políticas

gerenciamento de políticas

(0705), que conta com a ação

e

(2500), encerrou o ano com o desempenho orçamentário subestimado.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)
Descrição

Desempen
ho físico

Farol

Desempe nho
orçamentá

Farol

Físico x

Fa

Orçamentário

rol

rio
ASSESSORAMENTO E
GERENCIAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

100,00

137,09

0,73

A descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que
prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas;
No exercício 2021, as principais disfunções enfrentadas foram devido ao cenário de pandemia mundial do novo
coronavírus (SARS-CoV-2). Com o Decreto n º 48.132/2021, que dispôs sobre o plano de contingenciamento de
gastos do Estado diante da pandemia, o limite orçamentário foi reduzido, o que resultou em um grande impacto
na execução física e orçamentária da SECULT.
As medidas adotadas para sanear foi a readequação da rotina de trabalho interno dos servidores através do
teletrabalho e volta presencial parcial e a contínua intensificação do uso de ferramentas virtuais bem como a
reprogramação no SIGPLAN de todas as ações do Órgão.
Quanto a continuidade do trabalho externo e atendimento ao público, visitas presenciais foram reduzidas e foram
realizados: Cursos EAD (educação a distância), Reuniões Técnicas de forma virtual, Criação de conteúdos e
postagens para mídias sociais, assessoria técnica por e-mail, telefone e virtual, eventos ocorridos através de live
/transmissão por vídeo, oficinas e exposições virtuais.
A informações sobre a execução dos programas e ações do governo, de caráter estratégico;
No ano de 2021, a SECULT executou apenas uma ação de caráter estratégico, conforme quadro que segue. A
orçamentário ficou subestimado. Tal resultado deveu-se, principalmente devido a suplementação orçamentária
durante o exercício, referente aos recursos advindos do acordo com a Vale que acabou por gerar uma distorção
na execução.
Programa: TURISMO COMPETITIVO (050)
Descrição

Desempenho
físico

Farol

Desempenho

Far

orçamentário

ol

Físico x
Orçamentário

PROMOÇÃO DO DESTINO
MINAS GERAIS (4236)

130,73

10.992,60

0,01

Farol
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O relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a aplicação dos
recursos repassados às OSCIPs;
As informações sobre os Contratos de Gestão da Secretaria estão disponíveis no Relatório de Gestão da Secult
2021. Não há que se falar em Contrato de Gestão no âmbito do FEC.

6

. Sustentabilidade ambiental

No Relatório de Gestão da Secult 2021 foram detalhadas as iniciativas da Secretaria que buscam atender às
questões ambientais, sociais e econômicas.

7. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis - Conteúdo:

Resumo da situação financeira contábil do órgão/entidade (saldos das principais contas e/ou grupos de
contas, resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação com o
último exercício;
Principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação
financeira do órgão/entidade no exercício;
Avaliação dos custos operacionais e resultados financeiros e não financeiros do órgão/entidade com base
na evolução da situação contábil refletida no balanço, na demonstração de resultados e nas notas
explicativas;
As normas legais e técnicas adotadas nas atividades orçamentárias, financeiras e contábeis do
órgão/entidade e
Mecanismos adotados pela alta administração e pelos responsáveis pela contabilidade para controle e
garantia da confiabilidade, da regularidade e da completude,
Bem como abrangência dos lançamentos e procedimentos contábeis da organização;
As informações acerca do setor de contabilidade do órgão/entidade (estrutura, composição, competências,
responsabilidades, nomes, cargos e período de atuação dos responsáveis pela contabilidade);
As conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle público e medidas adotadas em
relação a conclusões ou eventuais apontamentos;
Esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as demonstrações contábeis, em caso de o
órgão/entidade possuir em sua composição mais de uma entidade contábil.
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O resumo da situação financeira contábil do órgão/entidade (saldos das principais contas e/ou grupos de
contas, resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação com o
último exercício;
Conta Contábil
PCASP
1.1.3.1.1.01.01

Descrição PCASP

Descrição PCU

Saldo em

Saldo em

31/12/2020

31/12/2021

ADIANTAMENTOS/D
IARIAS

Responsáveis por Diárias de

ANTECIPADAS

Viagem

CONCEDIDOS

e

por

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$37.525.679,41

R$21.883.623,25

R$ 64.492,42

R$ 1.031.224,35

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 31.967.369,47

R$36.925.431,18

Por

R$ 130.613,11

R$ 74.936,07

Bens

R$ 10.476.393,78

R$10.933.713,75

R$ 7.767,99

R$ 7.767,99

A Adiantamentos

PESSOAL
8.1.1.9.1.02.00

Responsáveis

por

Prestação de Contas Adiantamento
2.1.3.1.101

Fornecedores e Contas a Outras Despesas Correntes
Pagar

2.1.8.9.101

Investimentos

Investimentos

8.1.1.9.1.0.2.0.3

Responsáveis

por Responsáveis

por

Prestação de Contas - Suprimentos de Caixas
Suprimento de Caixa
8.1.2.2.1.04

Obrigações Conveniadas Responsáveis
a Comprovar

por

Subvenções e Auxílios e
Recursos

entregues

para

Execução de Convênios
1.1.5.6.101
1.2.3.1.1.01

MATERIAL

DE Responsáveis

CONSUMO

Almoxarifado

BENS MOVEIS

Responsáveis

por

Moveis
8.1.2.9.1.08

RESPONSÁVEIS POR RESPONSÁVEIS
BENS

RECEBIDOS BENS

P/CESSÃO

DE P/CESSÃO

POR

RECEBIDOS
DE

USO/COMODATO/DO

USO/COMODATO/DOAÇ

AÇÕES

ÕES
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Os principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à
situação financeira do órgão/entidade no exercício;
A Contabilidade Pública é um ramo contábil destinado ao registro de atos e fatos contábeis (modificativos,
permutativos e mistos) relativos ao patrimônio público, são todos os atos praticados pelo administrador, sejam de
natureza orçamentária (previsão da receita, fixação da despesa, empenho, descentralização de créditos etc.) ou
sejam meramente administrativos (contratos, convênios, acordos, ajustes, avais, fianças, valores sob
responsabilidade, comodatos de bens, etc.) representativos de valores potenciais que poderão afetar o patrimônio
no futuro, com o objetivo de fornecer aos gestores informações atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de
decisões, também foca em aspectos financeiros, orçamentários e patrimoniais, no entanto, as demonstrações
contábeis no setor público conduzem para um caminho de transparência. Seu foco está, portanto, na gestão.
No entanto, relatórios elaborados se direcionam não só para subsidiar decisões, mas também para prestar contas
à sociedade e responsabilizar agentes públicos, quando for o caso.
Alguns saldos representativos de valores potenciais que poderão afetar o patrimônio da SECULT
Conta

Contábil

Saldo

em

PCASP

Descrição PCASP

31/12/2021

8.1.1.9.1.02.01

Responsáveis por Prestação de Contas - Adiantamento

0,00

8.1.1.9.1.0.2.03

Responsáveis por Prestação de Contas - Suprimento de Caixa

0,00

8.1.2.2.1.04

Obrigações Conveniadas a Comprovar

1.1.5.6.101

Material de Consumo

1.2.3.1.1.01

Bens Moveis

8.1.2.9.1.08

Responsáveis por Bens Recebidos P/Cessão de Uso/Comodato/Doações

2.1.3.1.101

Fornecedores e Contas a Pagar

2.1.8.9.101

Investimentos

36.925.431,18
74.936,07
10.933.713,75
7.767,99
21.883.623,25
1.031.224,35

Ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da SECULT em 2021
Em 2021 a situação financeira foi regular, todas as despesas comprometidas, desde que os documentos fiscais
hábeis tenham sido apresentados pelas empresas e os mesmos estejam devidamente declarados por dois servidores
que o serviço foi prestado e que o bem foi entregue, os pagamentos foram realizados até 31/12/2021.
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Tivemos um aporte financeiro da Fonte 101 de R$ 27.342.838,48, de despesa realizada chegamos ao montante de
R$ 92.541.480,79. Além disso, ficou o saldo de R$ 22.914.847,60 referentes as obrigações liquidadas a pagar, é
importante ressaltar que nesse valor estão os contemplados da Lei Aldir Blanc e as quitações financeiras estão
sendo registradas no decorrer do exercício de 2022.
A avaliação dos custos operacionais e resultados financeiros e não financeiros do órgão/entidade com base
na evolução da situação contábil refletida no balanço, na demonstração de resultados e nas notas
explicativas;
A Gestão de Custos relaciona-se com os princípios da Administração Pública ao fornecer as informações para
o gestor, possibilitando controlar os gastos, otimizá-los, saber da viabilidade de possíveis investimentos, a fim de
atender as necessidades coletivas, com qualidade, transparência e respeito aos cidadãos.
Os custos operacionais são o dinheiro desembolsado por uma determinada empresa para a execução de suas
atividades e assegurar suas operações. Insumos de produção, remuneração de equipes, despesas financeiras e
viagens corporativas são consideradas custos operacionais.
Contudo, a questão mais importante é saber diferenciar um custo operacional de um investimento. A aquisição de
novas máquinas, equipamentos e computadores são considerados investimentos, afinal, é um capital investido
com o objetivo de se obter lucros futuros. Agora, a compra de papéis, tintas para impressoras e demais insumos
de escritórios são custos, pois, apesar de serem fundamentais para o funcionamento da empresa, não possuem
expectativas de rendimentos futuros.
O resultado financeiro registra as entradas e saídas do caixa e contabilizando as receitas, custos, despesas e
investimentos incluídos no mês que foram quitados, é um dos indicadores que possibilita observar como estão os
resultados relativos ao caixa e as dívidas e está relacionado ao lucro ou prejuízo são os resultados obtidos mediante
as atividades que não possuem relação direta com as operações.
Os resultados não financeiros são importantes para detectar tendências no desempenho de médio e longo prazos
da empresa e também para evitar que os gestores sejam orientados somente para obter desempenhos de curto
prazo, com isso prejudicando a continuidade da organização.
A SECULT em 2021 teve uma evolução da situação contábil refletida no balanço, na demonstração de resultados
e nas notas explicativas, com base nos controles das contas contábeis, das aquisições realizadas e por ser um ano
atípico devida a pandemia do Corona Vírus iniciada em 2020, devido ao teletrabalho e ao fechamento de todas as
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práticas culturais e turistas, foram muito baixas, gerando que esses setores buscassem novas formas de fazer
cultura e fazer turismo, on-line.
Diante de todas essas mudanças a evolução pode ser verificada em todos os relatórios apresentados nessa
Prestação de Contas, incluindo os balanços e demonstrações contábeis e financeiras do órgão.
As normas legais e técnicas adotadas nas atividades orçamentárias, financeiras e contábeis do
órgão/entidade e mecanismos adotados pela alta administração e pelos responsáveis pela contabilidade
para controle e garantia da confiabilidade, da regularidade e da completude, bem como abrangência dos
lançamentos e procedimentos contábeis da organização;
A Contabilidade Pública e a SECULT - tem como base as seguintes legislações principais:
1. Lei 4.320/64, que instituiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
2. Decreto Estadual 37.924/96, que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira, estabelece normas
gerais de gestão das atividades patrimonial e contábil de órgãos e entidades integrantes do Poder
Executivo;
3. Lei complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;
4. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

PCASP - (STN);

5. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público DCASP - (STN);
6. Manual de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

MCASP - (STN);

7. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

NBC T (CFC);

8. Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI;
9. Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG;
10. Lei de Diretrizes Orçamentarias

LDO;

11. Lei Orçamentaria Anual LOA;
12. Decreto de Programação Orçamentaria

DPO;

13. Decreto nº. 35.304 de 30.12.1993, Implantação do Sistema Integrado de administração Financeira
SIAFI-MG de utilização obrigatória pelos órgãos do Poder Executivo Estadual, tendo como objetivo
geral, buscar a gestão eficiente dos recursos públicos do Estado, mediante a integração automatizada dos
processos de elaboração e execução orçamentária, administração e execução financeira, registros
contábeis e gestão do patrimônio público. Para estar na vanguarda, o SIAFI MG conta com um processo
evolutivo contínuo de rotinas e procedimentos ao longo dos anos, além da integração com os outros
sistemas corporativos do Estado.
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14. Lei Estadual nº 23.081, de 10/08/2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução
de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências; e nos Decretos Estaduais nº
47.553 e 47.554, ambos de 07/12/2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de
gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria;
15. Instrução Normativa do TCEMG 18/2008, que estabelece normas para instrução, organização e
apresentação dos processos referentes aos termos de parceria firmados entre o poder público e pessoa
jurídica de direito privado qualificada como organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), dispõe sobre a remessa de informações nos processos de contas anuais no âmbito da
administração direta e indireta estadual;
16. Instrução Normativa do TCEMG 14/2011 e Decisão Normativas, Disciplina a organização e a
apresentação das contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas
das administrações direta e indireta estadual e municipal, para fins de julgamento;
17. Decisão Normativa do TCEMG 01/2022 - Dispõe sobre a forma, o conteúdo e o prazo de envio das
Prestações de Contas Anuais de 2021, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, e define
as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão os respectivos processos de contas anuais relativos
ao exercício de 2021 constituídos, para fins de julgamento pelo Tribunal.
18. Lei Orgânica 23.304/19, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras
providências;
19. Decreto Estadual 47.768/2019, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo;
20. Lei Federal 14.017/20, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020;
21. Decreto Federal 10.464/20, que regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre
as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020;
22. Decreto Estadual 48.059/20, que dispõe sobre os procedimentos necessários para aplicação, pelo Estado,
dos recursos para ações emergenciais de apoio ao setor cultural, nos termos da Lei Federal nº 14.017, de
29 de junho de 2020, e do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.
Os mecanismos adotados pela contabilidade para controle e garantia da confiabilidade, da regularidade e da
completude como abrangência dos lançamentos e procedimentos contábeis da organização, são basicamente o
acompanhamento das legislações citadas acima, os procedimento de planejamento como o SIGPLAN, relatórios
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em Excel, retirados do BO SIAFI, do Modulo Contábil e do SIAFI, em que podemos realizar o controle das
receitas e despesas do órgão prevalecendo sempre a funcionamento do órgão e a cronologia de pagamentos, da
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo.
O planejamento acontece no âmbito orçamentário e a alocação de recursos é ligada diretamente a necessidade
de pagamento constatada, após instrução de processo de pagamento devidamente autorizado pelo ordenador de
despesas, todo o controle de receitas e despesas é efetuado durante a rotina no SIAFI, ficando registrada no
mesmo. A prioridade de pagamentos fica amarrada a disponibilização de recursos financeiros pelo Tesouro/SEF
acompanhado pelas Contas Contábeis do SIAFI 11105010100 e 11105010200 e do PCASP 1111202010101.
As informações acerca do setor de contabilidade do órgão/entidade (estrutura, composição, competências,
responsabilidades, nomes, cargos e período de atuação dos responsáveis pela contabilidade);
Estrutura

SECULT/SPGF/Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF

Composição

São 07 servidores incluído a Diretora
De acordo com o Decreto Estadual 47.768/2019 em seu Art. 32

Competências

A Diretoria de

Contabilidade e Finanças tem como competência zelar pelo equilíbrio contábilfinanceiro no âmbito da Secult, com atribuições de:
I

Planejar, executar, orientar, controlar e avaliar as atividades relativas ao processo

de realização da despesa, receita pública e da execução financeira, observando as
normas que disciplinam a matéria, em que a Secult seja parte;
II Acompanhar, orientar e executar o registro dos atos e fatos contábeis, observada a
legislação aplicável à matéria;
III

monitorar, manter e restabelecer a regularidade fiscal, contábil, econômico

financeira e administrativa dos cadastros vinculados à Secult e disponibilizar
informações aos órgãos competentes;
IV

Acompanhar e avaliar o desempenho financeiro global da Secult, a fim de

subsidiar a tomada de decisões estratégicas no tocante ao cumprimento das obrigações
e ao atendimento aos objetivos e às metas estabelecidas;
V

Elaborar os relatórios de prestação de contas da Secult e dos termos de parceria,

convênios, acordos e instrumentos congêneres em que a Secult seja parte;
VI Atuar na proposição de melhorias nos processos de contratação e execução.
O contador público exerce uma função essencial, necessária e indispensável, na gestão
Responsabilidades fiscal, transparência e fiscalização dos recursos públicos a cargo dos órgãos de
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controle, sem informações contábeis não há controle orçamentário, financeiro e
patrimonial.
Entre suas responsabilidades estão a apuração de impostos, o controle patrimonial e
financeiro e diante da convergência das normas de contabilidade pública às Normas
Internacionais de Contabilidade, o foco da contabilidade deixa de ser o orçamento e
passa a ser o patrimônio, trazendo os impactos e desafios para organizações públicas:
1

Evidenciar perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer
modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a
ela pertencentes ou confiados;

2

Realizar ou superintender a tomada de contas dos agentes responsáveis por
bens ou dinheiro público;

3

Controlar os direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos da
Administração Pública;

4

Registrar os débitos e créditos da Administração Pública com individualização
do devedor ou do credor;

5

Evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e
patrimonial, mediante prévio dos créditos orçamentários, a despesa
empenhada, a despesa realizada e as dotações disponíveis, das obrigações e
operações financeiras e dos bens patrimoniais.

6

Reconhecimento das receitas e despesas pelo regime de competência;

7

Realização de depreciação, amortização e exaustão do ativo não circulante;

8

Realização de provisões para as despesas com pessoal, perdas ou
contingências;

9

Implantação e manutenção de sistema custos.

Nome

Regina do Carmo Ferreira Cruz

cargo

Diretora de Contabilidade e Finanças

Período
atuação

de
dos De 09/2003 até o momento.

responsáveis pela
contabilidade

DAD 7
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As conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle público e medidas adotadas em
relação a conclusões ou eventuais apontamentos;
Em 2021 não ocorreu nem apontamento de auditorias independente e/ou Auditorias Internas, diante desse fato
não temos o que informar quanto a conclusões e medidas a serem implantadas para sanar qualquer
questionamento, quanto a execução contábil financeira desse órgão.
Cabe salientar que a SECULT em 2021, como pode ser verificado nos itens anteriores, onde apresentamos aos
saldos das principais contas contábeis, que o órgão vem trabalhando a cada ano para a melhor regularidade de
suas contas, como poderá também ser verificado em todo o Relatório de Prestação de Contas do exercício de
2021.
Os esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as demonstrações contábeis, em caso de o
órgão/entidade possuir em sua composição mais de uma entidade Contábil.
Essa SECULT não possui em sua composição mais de uma entidade Contábil, e as demonstrações contábeis
definidas no campo de aplicação das entidades do setor público são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Demonstrações das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial, Demonstração do Fluxo de Caixa e
Demonstrações do Resultado Econômico, esses documentos são elaborados anualmente, com o objetivo de
representar seu fluxo contábil e financeiro.

8. Conclusão
Neste Relatório de Gestão apresentamos, brevemente, os resultados qualitativos e quantitativos da política pública
cultural do Estado ao longo do ano de 2021 por meio do desempenho e impacto das publicações e execuções dos
Editais do FEC.
Conforme é cediço, enfrentamos, e continuamos a enfrentar, uma pandemia de proporções até então inimagináveis
com a propagação do agente COVID-19. Desde fevereiro de 2020, o Governo Estadual vem adotando medidas
de enfrentamento direto ao Coronavírus, divulgando orientações à população com a determinação de medidas
restritivas à aglomeração e circulação de pessoas, conforme protocolos de segurança pactuados, bem como a de
isolamento social.
Obviamente, não cabendo qualquer questionamento desta SECULT quanto à essencialidade das medidas tomadas
para combater diretamente à situação de calamidade em saúde, mantem-se inconteste o significativo impacto às
dinâmicas do setor artístico-cultural mineiro por elas ocasionadas. Sendo assim, no cumprimento de suas funções
e no intuito de apoiar e estimular a promoção, a valorização, a difusão e o fortalecimento das diversas
manifestações e expressões das artes e da cultura em Minas Gerais, bem como de garantir o pleno exercício dos
direitos culturais pela população e a promoção do desenvolvimento humano, social e econômico, a SECULT, por
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meio do FEC, vislumbrou a publicação de 7 novos Editais, no contínuo esforço em prol da mitigação das
adversidades confrontadas por esse setor.
No decorrer do ano de 2021 foram 380 agentes culturais contemplados com projetos aprovados e aptos a
receberem os recursos do FEC, incluindo o resultado de editais de exercícios anteriores até então pendente de
publicação. Esse contexto se justifica devido aos esforços para se executar os repasses do Inciso I e a execução
dos 27 editais do inciso III da Lei Aldir Blanc em 2020 e sua prorrogação em 2021, com o lançamento de mais
um edital.
Por fim, reforçamos que o incentivo à cultura via contratação de projetos pelo FEC possui diversos impactos
difusos, que vão desde o desenvolvimento e a consolidação de cadeias produtivas regionais e profissionalização
do setor local à formação de público e educação da população atendida, possibilitando o usufruto integral dos
direitos culturais pelo povo mineiro e por aqueles que aqui se estabelecem ou visitam o estado.

Anexo 1
Distribuição dos Projetos Aprovados por Município - FEC
Municípios

Projetos
aprovados

ACAIACA

1

AIURUOCA

2

ALÉM PARAÍBA

1

ALFENAS

1

ALMENARA

1

ALPINÓPOLIS

1

ANDRADAS

4

ANTÔNIO DIAS

1

ARAÇUAÍ

1

ARINOS

2

BARBACENA

1

BELO HORIZONTE

123

BETIM

4

BOA ESPERANÇA

2
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BONFINÓPOLIS DE MINAS

1

BRASÍLIA DE MINAS

2

BUENO BRANDÃO

1

CAJURI

3

CALDAS

1

CAMANDUCAIA

1

CAMBUQUIRA

2

CAMPANHA

2

CAPELINHA

1

CAPIM BRANCO

1

CATAGUASES

3

CAXAMBU

1

CEDRO DO ABAETÉ

1

COLUNA

1

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

1

CONFINS

2

CONSELHEIRO LAFAIETE

1

CONTAGEM

12

COQUEIRAL

1

CORONEL FABRICIANO

1

CÓRREGO DO BOM JESUS

1

CRISTINA

1

CRUZÍLIA

1

DIVINÓPOLIS

7

ENTRE RIOS DE MINAS

1

ERVÁLIA

3

GUANHÃES

1
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GUARANÉSIA

1

IPABA

1

IPATINGA

10

ITAMARATI DE MINAS

1

ITUIUTABA

1

JABOTICATUBAS

1

JEQUITIBÁ

1

JEQUITINHONHA

1

JUIZ DE FORA

10

LAGOA DA PRATA

1

LAGOA SANTA

2

LAMBARI

2

LAVRAS

1

LEOPOLDINA

2

MANHUAÇU

2

MANHUMIRIM

1

MARIANA

3

MATERLÂNDIA

1

MOEDA

1

MONSENHOR PAULO

1

MONTES CLAROS

8

MURIAÉ

2

MUZAMBINHO

1

NAZARENO

1

NEPOMUCENO

1

NOVO ORIENTE DE
MINAS

2
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OURO BRANCO

1

OURO PRETO

4

PARACATU

1

PARAGUAÇU

1

PATOS DE MINAS

1

PATROCÍNIO

1

PAULA CÂNDIDO

1

PAVÃO

1

PEDRO LEOPOLDO

1

PIEDADE DE CARATINGA

1

PIRAPORA

1

POÇOS DE CALDAS

8

PRATÁPOLIS

1

RIBEIRÃO DAS NEVES

1

RIO POMBA

1

RIO VERMELHO

1

SABARÁ

2

SALINAS

1

SANTA HELENA DE MINAS

1

SANTA LUZIA

3

SANTANA DO PARAÍSO

5

SÃO FRANCISCO

2

SÃO JOÃO DA PONTE

1

SÃO JOÃO DEL REI

8

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

1

SÃO JOSÉ DA LAPA

1

SÃO LOURENÇO

7
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SÃO THOMÉ DAS LETRAS

1

SERRO

1

SETE LAGOAS

16

TEÓFILO OTONI

3

TIMÓTEO

4

TIRADENTES

2

TRÊS CORAÇÕES

5

TRÊS MARIAS

1

UBÁ

1

UBERABA

4

UBERLÂNDIA

11

UNAÍ

4

URUANA DE MINAS

1

URUCUIA

1

VARGINHA

7

VESPASIANO

1

VIÇOSA

1

Total

380

Legenda

Programa
P/A/OE (Código)

Descrição
(Produto e
Unidade de
Medida)

Previsão LOA

Execução

Execução/
Previsão (%)

Crédito Inicial
(R$)

Despesa
Realizada (R$)

Desp.Realiz./Cr
éd. Inicial (%)

EA %
Desempenho

EI %
Desempenho
Justificativas

IIIb) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que
prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas;
Em 2021 o cenário de pandemia persistiu, de modo que foi necessário manter a equipe adaptada para executar as
ações conforme as normas legais previstas para cada situação.
Ao longo do exercício houve troca do gestor responsável pela execução das despesas e posterior reorganização da
equipe responsável pelas análises dos editais. Essa situação gerou nova análise dos projetos que não foram
executados e por fim, a prorrogação dos editais. Essa prorrogação foi essencial para que os projetos e todos os seus
beneficiários não fossem prejudicados de alguma forma.
Deste modo foi possível voltar a atender manifestações e expressões da arte e da cultura popular mineiras,
priorizando municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Retomada a execução das
ações, foi atingindo um vasto público que abrange: artistas, mestres, artesãos, produtores, pesquisadores, órgãos ou
entidades de direito público municipal de natureza cultural, produtores, entre outros

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações: INFORMAÇÃO SOLICITADA
NA DECISÃO NORMATIVA 01/2022
b.

descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou
conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas;

O Fundo Estadual de Cultura - FEC sofreu superveniências operacionais nos anos de 2020 e 2021, dada
a excepcionalidade do período pandêmico no biênio e suas decorrências que prejudicaram
sobremaneira os elos da cadeia produtiva cultural não somente em Minas Gerais, praticamente
inviabilizando a atividade econômica do setor. Sem trabalho ou renda, o setor cultural se mobilizou e
o Poder Público respondeu com uma ação coordenada envolvendo o Governo Federal e todas as
unidades de federação, por meio da Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc,
regulamentada em MG pelo Decreto n. 10.489/2020.
A situação de precariedade dos realizadores culturais de todos os segmentos artísticos, decorrida da
pandemia e da impossibilidade de aglomerações públicas, motivou a transferência de um volume
considerável de recursos por meio de editais cujas regras fossem as mais desburocratizadas possíveis
e os prazos para pagamento, por sua vez, os mais breves. No caso mineiro, foram R$ 135 milhões
destinados aos diversos segmentos artísticos, que contemplaram projetos culturais por meio de mais
de 20 editais. Do ponto de vista operacional, todo esse trabalho foi empreendido pela Secult ao final
de 2020 e ao longo de 2021, sem acréscimo de equipe.
Considerando a monta superior de valores a serem transferidos e as condições mais fluidas de gestão
dos projetos no que concerne à burocracia, bem como o contexto nacional de articulação dos esforços
envidados à operacionalização da Lei Aldir Blanc, a equipe da Secult se deparou com a superveniência
dessa demanda executiva, que foi tão emergencial e pontual quanto o contexto pandêmico que a
motivou. Não havendo acréscimo de recursos humanos, a opção pela operacionalização da Lei Aldir
Blanc - em detrimento do ritmo usual da gestão do Fundo Estadual de Cultura - configurou uma
superveniência que atrasou os trabalhos de gestão dos editais do FEC em 2020 e 2021. Tal
superveniência, contudo, foi justificada conforme exposto, já que o atendimento do interesse público
à época demandava a priorização do combate às consequências da pandemia.
Com a execução da Lei Federal nº 14.014, de 29 de junho de 2020 - conhecida como Lei Aldir Blanc, em
Minas Gerais, que em resumo foi executado por meio dos incisos I, onde foram contempladas 1.563
profissionais e, inciso III com a publicação de 27 editais em 2020 contemplando as mais diversas áreas.
Com demanda dos editais da LAB em 2020, a publicação do resultado final do Edital FEC 03/2019
NOSSA CULTURA REPASSE A MUNICÍPIOS que se deu apenas em 2021, os editais FEC 01/2020 ARTE
SALVA MUSEU SEGURO (ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL), FEC 04/2020 ARTE SALVA EXIBE
MINAS (PREMIAÇÃO PESSOA FÍSICA); e FEC 05/2020 RISADARIA (PREMIAÇÃO PESSOA FÍSICA) que
foram lançados em 2020, apesar de publicados e já finalizados os períodos de inscrição, tiveram seus
ritos processuais adiados para o ano de 2021 (avaliação de projetos, publicações dos resultados
preliminares e finais, formalização dos beneficiários e repasse de recursos).
Em 2021, houve ainda o lançamento de mais um edital da LAB 01/2021 para contemplar propostas
para repasse de recursos à projetos nas diversas áreas culturais, apresentadas por Organizações da
Sociedade Civil, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com comprovada atuação na área cultural.
Foram 64 propostas selecionadas, com prêmios individuais de R$140.000,00 (cento e quarenta mil
reais), totalizando R$ 9.037.860,36 (nove milhões trinta e sete mil oitocentos e sessenta reais e trinta
e seis centavos).
Para além das demandas de pagamentos dos Editais LAB, dos ritos processuais dos Editais FEC
2019/2020 e do Edital da LAB 01/2021, a Superintendência de Fomento Cultural, Economia Criativa e
Gastronomia, lançou no ano de 2021 outros 7 (sete) certames, a saber:

FEC 01/2021 DESPERTA CULTURA PESSOA FÍSICA - Projetos que visem à execução de
pesquisa e documentação (laboratórios de pesquisa e experimentação), e/ou de seminários
(encontros, mesas-redondas, rodas de conversa e congêneres), e/ou cursos (capacitações,
oficinas, workshops e congêneres) ou que visem à solicitação de bolsas de estudos para
atividades formativas.
FEC 02/2021 FESTAS POPULARES PESSOA FÍSICA - Visa a realização de projetos culturais
sejam quais de concursos, mostras, feiras, mercados de cultura e/ou festas populares.
FEC 03/2021 - PRODUÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA-METRAGEM DOS GÊNEROS
DOCUMENTÁRIO E FICÇÃO PESSOA FÍSICA - Propostas de produção de obras audiovisuais
da categoria de curta-metragem, dos gêneros documentário e ficção, com o objetivo de
apoiar financeiramente projetos de caráter prioritariamente cultural relacionados à
produção no segmento audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e congêneres.
FEC 04/2021 - PRODUÇÃO DE OBRA DE AUDIOVISUAL DE CURTA-METRAGEM DO GÊNERO
ANIMAÇÃO MINAS DOS CONTOS E LENDAS PESSOA FÍSICA - Propostas de produção de
obras audiovisuais da categoria de curta-metragem, do gênero animação e o objetivo de
apoiar financeiramente a produção de projetos de caráter prioritariamente cultural
relacionados à produção no segmento audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e
congêneres.
FEC 05/2021 COZINHA MINEIRA PESSOA FÍSICA - Visa a realização de projetos culturais
de concursos, mostras, festas, feiras e festivais.
FEC 06/2021 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS REPASSE A MUNICÍPIOS Modernização de equipamentos culturais (arquivos públicos, bibliotecas públicas municipais
e museus públicos municipais), incluindo a aquisição de acervos, bem como as ações
culturais que visem democratizar o acesso aos bens culturais nestes equipamentos.
FEC 07/2021 SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA REPASSE A MUNICÍPIOS -Possibilitar a
institucionalização de Sistemas Municipais de Cultura (SNC) a municípios com até 100 mil
habitantes.
Desta forma, a SECULT cumpre seu papel e continua a viabilizar o investimento e o incentivo à cultura
ainda que em uma situação adversa, e ainda estando em um momento em que as atividades
permaneceram de maneira híbrida.
Para além do lançamento dos editais, a Secult, em parceria com a AMME fez uma série de capacitações,
denominado FORMA CULTURA, com várias temáticas que vão desde a elaboração de um projeto, sobre
a execução de um projeto, até a prestação de contas, na qual disponibilizou no canal do youtube
conforme os seguintes links:
o Forma Cultura Módulo 1 - Sistema de Financiamento à Cultura de Minas Gerais
Cultura e economia criativa - https://www.youtube.com/watch?v=JIDpc3oyjck
o Forma
Cultura
Módulo
2Elaboração
de
Projetos
- https://www.youtube.com/watch?v=EKz-aUG61wg&t=671s

Culturais

o Forma Cultura Módulo 3 - Gerenciamento financeiro e prestação de contas
- https://www.youtube.com/watch?v=4xvRsfvwiyQ&t=2616s
Ademais, a Secult, criou ainda o CULTURA GERAES - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS
TRABALHADORES DA CULTURA, e também vem divulgando uma série de capacitações voltados para
execução de projetos, e outras temáticas, podendo ser acessados no youtube da Secult:
o Módulo
1
- https://www.youtube.com/watch?v=ha1GFY4vGQ&list=PLxlOZ6aVZiV8vDvQPimXsmvxXEvGpPD_4
o Módulo 2 - https://www.youtube.com/watch?v=fL884bfMMuI&list=PLxlOZ6aVZiV8vDvQPi
mXsmvxXEvGpPD_4&index=2

o Módulo 3 - https://www.youtube.com/watch?v=m20C1FF8zKQ&list=PLxlOZ6aVZiV8vDvQPi
mXsmvxXEvGpPD_4&index=3
o Módulo
4
Economia
Criativa
e
Captação
de
recursos
- https://www.youtube.com/watch?v=sV81BEQAUUU&list=PLxlOZ6aVZiV8vDvQ
PimXsmvxXEvGpPD_4&index=4
o Módulo 5 - https://www.youtube.com/watch?v=GRk5MYYiYPQ&list=PLxlOZ6aVZiV8vDvQPi
mXsmvxXEvGpPD_4&index=5
Toda esta mobilização da Secult, fez com que tivéssemos uma procura significativa aos Editais do FEC,
aumentando o número de inscritos nos editais, tendo 1.545 propostas inscritas somados os 7 (sete)
editais publicados.
Este aumento, somados ao envolvimento da equipe como um todo da Secretaria de Estado de Cultura
e Turismo nos ritos processuais das ações da LAB no âmbito de Minas Gerais, além da dificuldade em
recompor a Comissão Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura Copefic, que sofreu uma
grande baixa em 2021, os processos de análises desse grande número de projetos se tornou uma
disfunção na execução da política.
Considerando o desfalque na Copefic e ainda para dar continuidade na política pública cultural de
fomento, focamos nossos esforços no Edital FEC 01/2021 Desperta Cultura que tem como objetivo
apoiar projetos que visem à execução de pesquisa e documentação (laboratórios de pesquisa e
experimentação), e/ou de seminários (encontros, mesas-redondas, rodas de conversa e congêneres),
e/ou cursos (capacitações, oficinas, workshops e congêneres) ou que visem à solicitação de bolsas de
estudos para atividades formativas, que além de ter o maior número de propostas inscritas e demandar
mais da comissão, este edital expressa uma necessidade enfrentada por toda a classe artística, sendo
pauta de solicitação todos os anos, a capacitação.

c.

descrição e avaliação do desempenho e dos impactos socioeconômicos das ações de governo
executadas pelo fundo, inclusive as que tenham identificação de ação governamental
estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas,
bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso.

No caso do Fundo Estadual de Cultura, com a mudança da legislação, no qual conta com outras fontes
de recursos que torna o FEC mais robusto permitindo a ampliação dos editais, foram lançados ao todo
7 editais, destinados a premiação e repasses a municípios.
Tivemos 1.545 propostas inscritas um montante disponível de R$14.475.718,00. Dos 7 editais, 2
tiveram seus resultados finais publicados em 2021 o que corresponde ao total de 820 projetos
analisados, e 5 editais que correspondiam ao montante de 725 projetos ainda estavam em fase de
análise.
Dos Editais lançados em 2021 que tiveram seus resultados finais publicados ainda em 2021, tivemos:
FEC 01/2021 Desperta Cultura Pessoa Física:
a. Valor disponibilizado para o certame: R$ 2.490.000,00
b. Inscritos: 783 projetos
c. Quantidade de aprovados: 321 projetos aprovados, onde:
140 projetos aprovados em Belo Horizonte;
63 projetos para a Região Intermediária de Belo Horizonte excluindo BH;
e
186 projetos aprovados em outras 12 Regiões Intermediárias, a saber:
Poços De Caldas, Varginha, Itamarati De Minas, Andradas, São Lourenço,

São Francisco, Divinópolis, Unaí, São Thomé Das Letras, Uberlândia,
Cataguases, Monsenhor Paulo, Campanha, Juiz De Fora, Novo Oriente De
Minas, Três Corações, Brasília De Minas, Rio Vermelho, Piedade De
Caratinga, Montes Claros, Lagoa Da Prata, Cruzília, Conselheiro Lafaiete,
Itaguara, Paraguaçu, Cambuquira, Ouro Branco, São João Del Rei,
Leopoldina, Santana Do Paraíso, Paula Cândido, Paracatu, Ipatinga,
Itajubá, Barroso, Uberaba, Viçosa, Guapé, Manhuaçu, Aiuruoca, Alfenas,
Lambari, Boa Esperança, Muriaé, Timóteo, Jequitinhonha, Patos De Minas,
Córrego Do Bom Jesus, Pouso Alegre, Caldas, Guaxupé, Teófilo Otoni,
Nepomuceno, Muzambinho, Serro, Capelinha, Ervália, Caratinga,
Tiradentes, Cristina, Alpinópolis, Nazareno, Arinos, Cajuri, Machado,
Uruana De Minas, Lavras, e Barbacena.
FEC 04/2021 - Produção de obra de audiovisual de curta-metragem do gênero animação
Minas dos Contos e Lendas
Pessoa Física:
a. Valor disponibilizado: R$ 480.000,00
b. Inscritos: 37 projetos
c. Quantidade de aprovados: 12 projetos aprovados, onde:
5 projetos aprovados em Belo Horizonte;
1 projetos para a Região Intermediária de Belo Horizonte
e

excluindo BH;

6 projetos aprovados em outras 12 Regiões Intermediárias, a saber: Juiz de
Fora, Três Corações. Divinópolis, Camanducaia e Ervália.
Quanto aos Editais dos anos de 2019 e 2020 que ficaram pendentes, temos:
FEC 03/2019 NOSSA CULTURA REPASSE A MUNICÍPIOS teve resultado final publicado
apenas em 2021:
a. Valor disponibilizado para o certame: R$ 1.000.000,00
b. Inscritos: 66 projetos
c. Quantidade de aprovados: 28 projetos aprovados, onde:
1 projeto para a Região Intermediária de Belo Horizonte excluindo BH; e
27 projetos aprovados em outras 12 Regiões Intermediárias, a saber:
Coluna, São João Da Ponte, Salinas, Coqueiral, Cedro Do Abaeté, Brasília
De Minas, Almenara, Coronel Fabriciano, Santana Do Paraíso, Bueno
Brandão, Urucuia, Montes Claros, São Lourenço, Patrocínio, Ituiutaba,
Pavão, Timóteo, Antônio Dias, Acaiaca, Materlândia, Santa Helena De
Minas, Ipaba, Guanhães, Entre Rios De Minas, São João Nepomuceno,
Pratápolis, Bonfinópolis De Minas.
FEC 01/2020 Arte Salva - Museu Seguro Organização da Sociedade Civil
resultado final publicado apenas em 2021:
a. Valor disponibilizado para o certame: R$ 2.000.000,00
b. Inscritos: 16 projetos
c. Quantidade de aprovados: 12 projetos aprovados, onde:

OSC

teve

3 projetos aprovados em Belo Horizonte;
1 projeto para a Região Intermediária de Belo Horizonte excluindo BH; e
8 projetos aprovados em outras 12 Regiões Intermediárias, a saber:
Caxambu, Além Paraíba, Tiradentes, Araçuaí, Pirapora, Manhumirim e
Ubá.
FEC 04/2020 Arte Salva Exibe Minas Pessoa Física teve resultado final publicado
apenas em 2021:
a. Valor disponibilizado para o certame: R$ 1.500.000,00
b. Inscritos: 80 projetos

c.

Quantidade de aprovados: 34 projetos aprovados, onde:
19 projetos aprovados em Belo Horizonte;
1 projeto para a Região Intermediária de Belo Horizonte excluindo BH; e
14 projetos aprovados em outras 12 Regiões Intermediárias, a saber:
Muriaé, Juiz De Fora, Teófilo Otoni, Leopoldina, Governador Valadares,
Ervália, Ipatinga, Poços De Caldas, Varginha, Rio Pomba, e Alfenas.

d) outras informações consideradas relevantes pelo gestor do fundo, para demonstrar a
conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e
do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas,
se for o caso.
A título de informação e complementação, informamos que dos 5 editais de 2021 que estavam em
análise, todos tiveram seus resultados finais publicados ainda no 1° semestre de 2022, no qual
apresentamos um breve detalhamento abaixo:
FEC 02/2021 - Festas Populares Pessoa Física:
a.
b.
c.

Valor disponível: R$ 2.000.000,00
Inscritos: 275 projetos
Quantidade de projetos aprovados: 40 aprovados.

FEC 03/2021 Pessoa Física:
a.
b.
c.

Valor disponível: R$ 1.005.720,00
Inscritos: 142 projetos
Quantidade de projetos aprovados: 17 aprovados.

FEC 05/2021
Cozinha Mineira Visa a realização de projetos culturais de concursos,
mostras, festas, feiras e festivais.
a.
b.
c.

Valor disponível: R$ 1.500.000,00
Inscritos: 109 projetos
Quantidade de projetos aprovados: 30 aprovados.

FEC 06/2021
MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - Modernização de
equipamentos culturais (arquivos públicos, bibliotecas públicas municipais e museus
públicos municipais), incluindo a aquisição de acervos, bem como as ações culturais que
visem democratizar o acesso aos bens culturais nestes equipamentos.
a.
b.
c.

Valor disponível: R$ 5.000.000,00
Inscritos: 123 projetos
Quantidade de projetos aprovados: 39 aprovados.

FEC 07/2021 SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURAÓRGÃOS OU ENTIDADES DE DIREITO
PÚBLICO MUNICIPAL - Possibilitar a institucionalização de Sistemas Municipais de Cultura
(SNC)
a.
b.
c.

Valor disponível: R$ 1.999.998,00
Inscritos: 76 projetos inscritos
Quantidade de projetos aprovados: 64 aprovados.

IIIc) informações sobre a execução dos programas e ações do governo, sob a responsabilidade do órgão, com
identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução física e financeira
das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso;

No ano de 2021, o FEC executou apenas uma ação de caráter estratégico, conforme quadro que segue. A ação
or volume de projetos
aprovados
O desempenho orçamentário ficou crítico tendo em vista que a área técnica não conseguiu publicar todos os
resultados finais e, consequentemente, realizar os pagamentos previstos para todos os beneficiários dos Editais até o
final do ano.
anualmente aprovados pelo FEC e LEIC
projetos no setor cultural. Com base geográfica de nível estadual, ele é calculado considerando o somatório de todos
os projetos aprovados. Em 2021, a previsão era de que o indicador alcançasse o valor de 485, no entanto, o apurado
foi de 645.

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (056)
Descrição

Desempenho
físico

Farol

Desempenho
orçamentário

Farol

Físico x
Orçamentário

APOIO A PROJETOS
CULTURAIS POR MEIO DE
EDITAIS (4291)

153,85

0,64

240,39

APOIO OPERACIONAL AO
SISTEMA DE
FINANCIAMENTO À
CULTURA (4292)

160,17

0,00

0,00

Farol

IIIf) outras informações consideradas relevantes pelo órgão para demonstrar a conformidade e o desempenho
da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de
indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso.
Não se aplica.

IIIh) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no
SIAFI, data e valor
Nº
Document
o SIAFI
1

2

Nº
Decret
o
JornalMG
NE nº
227

FEC - 4491
Decreto/Registro
SIAFI

NE nº
232

Programa

Projeto /
Atividad
e

Funcional
Programática

Natureza
Despesa

Apoio a
Projetos
Culturais
por meio
de
Editais
Apoio a
Projetos
Culturais
por meio
de
Editais
Apoio a
Projetos
Culturais
por meio
de
Editais

13 392 056
4291 0001

339031 1
59 1

434.474,00

13 392 056
4291 0001

449052 1
59 1

3.000.000,00

13 392 056
4291 0001

339039 1
59 1

Nº.

Data

66

01/06/202
1

Fomento,
Democratizaçã
o e Acesso à
Cultura e ao
Turismo

67

02/06/202
1

Fomento,
Democratizaçã
o e Acesso à
Cultura e ao
Turismo
Fomento,
Democratizaçã
o e Acesso à
Cultura e ao
Turismo

3

NE nº
365

106

31/08/202
1

Fomento,
Democratizaçã
o e Acesso à
Cultura e ao
Turismo

Apoio a
Projetos
Culturais
por meio
de
Editais

13 392 056
4291 0001

339099 1
10 8

4

NE nº
517

156

10/12/202
1

Fomento,
Democratizaçã
o e Acesso à
Cultura e ao
Turismo

Apoio a
Projetos
Culturais
por meio
de
Editais

13 392 056
4291 0001

339099 1
10 8

Anulação
Crédito

Suplementaçã
o Crédito

3.000.000,0
0

100.000,00

100.000,00

IIIi) informações relativas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e
evolução nos últimos dois anos
Não se aplica.

