CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO - SECULT
ANO:

2021

MÊS

CMUCV:

SIAFI/PCASP:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.326,07

1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS

6.326,07

-

2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio/Contratos
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
CONVÊNIO

DEZ

6.326,07

1
01615-2
20.774-8
CONSELHEIROS
Fonte 24

(A)Saldo Inicial

6.326,07

Fonte 103

Total Mês Anterior
-

6.326,07

Exclusões/Pagamentos

( B ) Soma Exclusões/Pagamentos
Exclusões/Outros

-

( C ) Soma Exclusões/Outros

-

Inclusões:

Rendimento

-

( D ) Soma Inclusões/ Rendimentos
SALDO BANCARIO
Saldo Contabil Final em 31/12/2021
OBS: Saldo contabil sera r ajustado com apoio da SEF no proximo exercicio

6.326,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO - SECULT
ANO:

2021

MÊS

DEZ

CMUCV:

SIAFI/PCASP:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

137.716,16

1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS
2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio/Contratos
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
CONVÊNIO

137.716,16

1
01615-2
21.615-1
ZAP ZAP
Fonte 24

(A)Saldo Inicial

137.716,16

-

137.716,16

Fonte 103

Total Mês Anterior
-

137.716,16

Exclusões/Pagamentos

( B ) Soma Exclusões/Pagamentos

-

Exclusões/Outros
Deposito Judicial

( C ) Soma Exclusões/Outros

136.378,72

136.378,72

Inclusões:

( D ) Soma Inclusões/ Rendimentos
SALDO BANCARIO
Saldo Contabil Final em 31/12/2021
OBS: Saldo contabil de R$136.378,72 a ser ajustado com apoio da SEF no proximo exercicio

1.337,44
137.716,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO - SECULT
ANO:

2021

MÊS

CMUCV:

DEZ
SIAFI/PCASP:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS
2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio/Contratos
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
CONVÊNIO

199,55

1
01615-2
21.929-0
CARRO BIBLIOTECA
Fonte 24

(A)Saldo Inicial

3.592,78

3.592,78

3.592,78

Fonte 103

Total Mês Anterior
-

3.592,78

Exclusões/Pagamentos

( B ) Soma Exclusões/Pagamentos

-

Exclusões/Outros

( C ) Soma Exclusões/Outros

-

Inclusões:

( D ) Soma Inclusões/ Rendimentos
SALDO BANCARIO
Saldo Contabil Final em 31/12/2021
OBS: Saldo contabil de R$ 68.707,20 a ser ajustado com apoio da SEF no proximo exercicio

3.592,78
3.592,78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO - SECULT
ANO:

2021

MÊS

DEZ

CMUCV:

SIAFI/PCASP:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

122.434,35

1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
CONVÊNIO

122.434,35

-

104
935
71077-9
Itacolomi
Fonte 24

(A)Saldo Inicial

81.559,57

Fonte 103

Total Mês Anterior
40.874,78

122.434,35

Exclusões/Pagamentos

( B ) Soma
Exclusões/Pagamentos

-

( C ) Soma
Exclusões/Outros

-

Inclusões:
Rendimento
Rendimento 2021 a ser
contabilizado
( D ) Soma Inclusões/
Rendimentos

SALDO BANCARIO

Poupança
Fundos
Total

Saldo Contabil Final em
31/12/20
OBS: Saldo contabil sera ajustado com apoio da SEF no proximo exercicio

122.434,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO - SECULT
ANO:

2021

MÊS

CMUCV:

SIAFI/PCASP:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

38.832,94

1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS

4.495,36

2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio/Contratos
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
CONVÊNIO

DEZ

43.328,30

10.273,84

104
935
71002-7
Aparelhamento dos
Museus
Fonte 24

(A)Saldo Inicial

38.832,94

Fonte 103

Total Mês Anterior
-

38.832,94

Exclusões/Pagamentos

( B ) Soma Exclusões/Pagamentos

-

Exclusões/Outors

( C ) Soma Exclusões/Outros

-

Inclusões:
Rendimento
Rendimento 2021 a ser
contabilizado

4.495,36
1.492,72

( D ) Soma Inclusões/ Rendimentos

SALDO BANCARIO

Saldo Contabil Final em 31/12/20

5.988,08
Poupança
Fundos
Total

42.630,82
2.190,20
44.821,02
44.821,02

OBS: Recurso devolvido a ministerio em 2022 quando da finalização do projeto e prestação de contas.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO - SECULT
ANO:

2021

MÊS

DEZ

CMUCV:

SIAFI/PCASP:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

3.300.000,00

1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS

71.745,65

2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio/Contratos
BANCO
AGÊNCIA
CONTA

1
1615-2
23193-2

CONVÊNIO

SECGERAL - Realização
de Campanha
Publicitária
Fonte 24

(A)Saldo Inicial

3.000.000,00

3.371.745,65

2.698.175,13

Fonte 103
300.000,00

Total Mês Anterior

3.300.000,00

Exclusões/Pagamentos

( B ) Soma Exclusões/Pagamentos

-

Exclusões/Outors

( C ) Soma Exclusões/Outros

-

Inclusões:
Rendimento

71.745,65

( D ) Soma Inclusões/ Rendimentos

SALDO BANCARIO

Saldo Contabil Final em 31/12/21

71.745,65
Poupança
Fundos
Total

3.371.745,65
3.371.745,65
3.371.745,65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO - SECULT
ANO:

2021

MÊS

DEZ

CMUCV:

SIAFI/PCASP:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

510.300,00

1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS

12.054,86

2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio/Contratos
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
CONVÊNIO

522.354,86

511.801,90

1
1615-2
23269-6
SECGERAL - Realização de campanha publicitária com
foco em rádios e jornais e produção de sacolas ecobags
para distribuição em eventos promocionais
Fonte 24

(A)Saldo Inicial

500.000,00

Fonte 103

Total Mês Anterior
10.300,00

510.300,00

Exclusões/Pagamentos

( B ) Soma Exclusões/Pagamentos

-

Exclusões/Outors

( C ) Soma Exclusões/Outros

-

Inclusões:
Rendimento

12.054,86

( D ) Soma Inclusões/ Rendimentos

12.054,86
Poupança
Fundos
Total

SALDO BANCARIO

Saldo Contabil Final em 31/12/21
A diferença de R$20,00 foi ajustada no exercício de 2022.

522.334,86
522.334,86
522.354,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO - SECULT
ANO:

2021

MÊS

DEZ

CMUCV:

SIAFI/PCASP:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS

10.298.784,50

10.506.391,39

207.606,89

2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio/Contratos
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
CONVÊNIO

1
01615-2
23.172-X
LAB
Fonte 24

(A)Saldo Inicial

Fonte 103

10.298.784,50

Total Mês Anterior
-

10.298.784,50

Exclusões/Pagamentos

( B ) Soma Exclusões/Pagamentos

-

Exclusões/Outros

( C ) Soma Exclusões/Outros

-

Inclusões:
Rendimento 2021

207.606,89

( D ) Soma Inclusões/ Rendimentos

207.606,89

SALDO BANCARIO

9.777.613,75

Saldo Contabil Final em 31/12/2021

10.506.391,39

OBS: A diferenças apresentada esta justificada em nota explicativa a parte e anexa.
Diferença

728.777,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO - SECULT
ANO:

2021

MÊS

DEZ

CMUCV:

SIAFI/PCASP:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS

26.911.711,86

27.441.528,95

529.817,09

2.9.9.01.03.01.00 - Recursos de Convênio/Contratos
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
CONVÊNIO

1
1967-4 / 3068-6
44.743-9 / 144.743-2
LAB
Fonte 24

(A)Saldo Inicial

Fonte 103

26.911.711,86

Total Mês Anterior
-

26.911.711,86

Exclusões/Pagamentos

( B ) Soma Exclusões/Pagamentos

-

Exclusões/Outros

( C ) Soma Exclusões/Outros

-

Inclusões:

Rendimento 2021

529.817,09

( D ) Soma Inclusões/ Rendimentos

529.817,09

SALDO BANCARIO

8.044.126,02

Saldo Contabil Final em 31/12/21

27.441.528,95

OBS: A diferenças apresentada esta justificada em nota explicativa a parte e anexa.
Diferença

19.397.402,93
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RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais

Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Cultura e Turismo
Dirigente Máximo: Leônidas Oliveira

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

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.
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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).
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.
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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

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Secretaria 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.
Por esse motivo, este relatório de gestão contém informações orçamentárias e de resultado tanto da Secult, quanto
do FEC, reconhecendo neste um instrumento de ação circunscrito às políticas públicas - e ao planejamento geral
- da Secult. Para cumprir a metodologia exigida, entretanto, o relatório de gestão do FEC contém apenas
informações sobre o Fundo Estadual de Cultura, e remeterá, quando cabível, a este documento, para conferir
contexto aos demais componentes de seu planejamento.
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1. Visão geral organizacional do órgão /entidade e do ambiente externo
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Legislação:
Lei nº 23.304 de 30/05/2019: Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras
providências;
Decreto nº 47.768 de 29/11/2019: Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo;
Lei n.º 18.032 de 12/01/2009: Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo;
Decreto nº 45.072 de 27/03/2009: Dispõe sobre a composição do Conselho Estadual de Turismo;
Lei Delegada nº 180 de 20/01/2011: Cria o Conselho Estadual de Política Cultural;
Decreto nº 46.406 de 27/12/2013: Contém o regimento interno do Conselho Estadual de Política
Cultural;
Decreto nº 47.048 de 21/09/2016: Dispõe sobre a composição do Conselho Estadual de Política
Cultural;
Lei Delegada nº 170, de 25/01/2007: Cria o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural e dá outras
providências;
Decreto 39.504 de 24/03/1998: Cria o Conselho Estadual de Arquivo e dá outras providências;
Lei nº 22.765 de 20/12/2017: Institui a Política Estadual de Turismo;
Lei nº 21.936 de 23/12/2015: Institui a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira;
Decreto nº 47.192 de 25/05/2017: Dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia
Mineira e dá outras providências;
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Decreto nº 47.687 de 26/07/2019: Dispõe sobre os circuitos turísticos como executores, interlocutores e
articuladores da descentralização e da regionalização do turismo no Estado;
Decreto nº 48.189 de 12/05/2021: Dispõe sobre a alteração dos prazos previstos no Decreto nº 47.687,
de 26 de julho de 2019, no ano de 2021, em decorrência da pandemia de COVID-19, causada pelo
Coronavírus;
Resolução SECULT nº 16, de 08/04/2020: Estabelece os procedimentos necessários para que os
circuitos turísticos sejam reconhecidos como executores, interlocutores e articuladores da
descentralização e da regionalização do Turismo do Estado, conforme definido no Decreto nº 47.687 de
26 de julho de 2019;
Decreto 47.526 de 06/11/2018: Regulamenta o funcionamento do Observatório do Turismo de Minas
Gerais;
Lei nº 18.030 de 12/01/2009: Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da
Arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.
Decreto nº48.108 de 29/12/2020: Regulamenta o critério "turismo" estabelecido na Lei nº 18.030, de 12
de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do
ICMS pertencente aos municípios.
Decreto nº 48.164 de 26/03/2021: Prorroga, no ano de 2021, prazos do Decreto nº 48.108, de 29 de
dezembro de 2020, que regulamenta o critério "turismo" estabelecido na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro
de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencente aos municípios.
Resolução SECULT nº 44 de 13/04/2021: padroniza a forma de entrega e apresentação dos documentos
exigidos pelo Decreto Estadual 48.108/2020, para fins de habilitação e pontuação na distribuição da
parcela de ICMS pertencente aos municípios pelo critério turismo.
Lei nº 23.763 de 06/01/2021: Institui a política estadual de turismo de base comunitária;
Resolução SECULT nº31 de 05/02/2021. Institui Comissão de monitoramento das ações relativas ao
Turismo.
Resolução SETUR nº 03, de 25/01/2017: Cria e regulamenta o Projeto Minas Recebe.
Resolução SECULT nº 80, 22/12/2021: Altera os artigos 1o, 2o, 10o, 11o, 17o, 18o, 19o, 21o e 23o da
Resolução Setur nº 03, de 25 de janeiro de 2017, que cria e regulamenta o Projeto Minas Recebe.
Resolução Setur nº 03 de 23/02/2018: Altera a Resolução SETUR nº 03, de 25/01/2017 que cria e
regulamenta o Projeto Minas Recebe;
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Resolução Setur nº 05 de 10/05/2019: Altera a Resolução SETUR nº 03, de 25/01/2017 que cria e
regulamenta o Projeto Minas Recebe.
Lei nº 22.627 de 31/07/2017: Institui o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais;
Lei nº 22.944 de 15/01/2018: Institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à
Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 2.976/2021: Altera a Lei 22944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o Sistema
Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva e dá
outras providências.
Decreto nº 47.729 de 08/10/2019: Regulamenta as Ações Especiais no âmbito do Sistema de
Financiamento à Cultura;
Decreto nº 47.427 de 18/06/2018: Regulamenta o Sistema de Financiamento à Cultura

SIFC;

Resolução SEC nº 136 de 04/07/2018: Regulamenta as inscrições de projetos culturais que serão
incentivados por meio de recursos do Incentivo Fiscal à Cultura;
Resolução Secult nº 14 de 25/03/2020: Altera a Resolução SEC nº 136/2018 e estabelece que a
tramitação das Declarações de Incentivo passa a ocorrer de maneira digital, por meio do Sistema
Eletrônico de Informações (SEI).
Instrução Normativa Leic nº 3 de 13/07/2012: Estabelece normas e regulamenta os procedimentos da
formalização do incentivo, da readequação, da execução e da Prestação de Contas de projeto artístico
cultural realizado por pessoa física ou jurídica com recursos concedidos por intermédio de incentivos
fiscais da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais;
Decreto nº 48.056 de 08/10/2020: Regulamenta a retribuição pecuniária dos membros da Comissão
Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura de Minas Gerais;
Decreto nº 48.074 de 29/10/2020
Resolução SECULT nº 35 de 23/02/2021: Dispõe sobre a qualificação de equipamentos culturais e/ou
roteiro

Decreto nº 47564 de 19/12/2018: Disciplina a criação, implementação, fomento e monitoramento do
Projeto de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro

Prodam.

Decreto nº 48059, de 8/10/2020: 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.
Resolução SECULT nº 35, 16/102020: Regulamenta o Decreto Estadual nº 48.059/2020 no âmbito do
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estado de Minas Gerais e dá outras providências
Resolução SECULT nº 51, 24/06/2021: Altera dispositivos da Resolução Secult nº 35, de 16 de outubro
de 2020, para adequação às alterações previstas na Lei 14.150/2021 e no Decreto n. 10.683/2021, e dá
outras providências.
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Estrutura organizacional de governança:(disponível em: https://www.secult.mg.gov.br/a-secretaria/organograma)
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Principais processos e produtos
Na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, os macroprocessos foram agrupados em cada elo da seguinte
maneira:

Elo Estratégico
Trata da elaboração e implementação do Plano Estratégico Institucional, no desenvolvimento de ações e projetos
para o aperfeiçoamento da organização e funcionamento de suas unidades. Neste elo também está contemplado
o acompanhamento e apuração dos indicadores de desempenho que possibilitem a avaliação do resultado
institucional e que definam a eficácia de sua atuação, fornecendo suporte ao processo decisório e de gestão
estratégica, bem como do planejamento e aplicação dos recursos financeiros.
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Planejamento, Gestão e Inovação

Processo

Ações (Descrição)

Produtos

Estabelecer diretrizes para nortear a atuação
da Secult, por meio de um processo
participativo de construção e seleção das

Plano Estratégico

prioridades institucionais, que se desdobre na
revisão e no monitoramento do PPAG

Planejamento anual elaborado
Reunião de monitoramento
realizada

Portfólio elaborado

Gerenciamento de Portfólio de

Reunião de monitoramento
liderança da Secult

realizada

Coordenar a elaboração do PPAG, a revisão

PPAG da Secult

Gestão dos instrumentos de

anual das metas pactuadas, seu

elaborado/revisado Reunião de

planejamento do executivo

monitoramento periódico e avaliação dos

monitoramento realizada Base de

resultados, gerindo indicadores e série

dados com série histórica de

histórica de resultados

resultados atualizada

Projetos

estadual

PPAG para a Secult

Realizar a análise, modelagem, desenho e
gerenciamento da mudança, além dos

Oportunidades de melhoria

de competências para execução das

Processos transformados.

Melhoria e inovação dos
processos de trabalho

atividades.
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Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

Processo

Ações (Descrição)

Execução Orçamentária e

Execução Orçamentária e Financeira

Financeira

Produtos
Despesa empenhada, liquidada e
paga

Efetuar todos os registros contábeis de atos e

Gestão do Ciclo Contábil

modo a subsidiar a devida e completa
evidenciação.

Demonstrações Contábeis
preparadas e publicadas

Prestação de Contas e

Divulgar informações, de modo acessível, para

Prestação de contas consolidada e

Transparência

fomentar o controle social.

relatórios publicados

Assegurar recursos orçamentários em

Proposta Orçamentária/PPAG

conformidade com o planejamento anual.

elaborados

Proposta Orçamentária e
Plano Plurianual de Ação
Governamental
Execução das atividades

Analisar e monitorar a execução de convênios,

relativas à celebração de

acordos, assessorar as unidades administrativas

convênios, acordos, ajustes e

da Secult no planejamento, na elaboração,

instrumentos congêneres

celebração, execução e prestação de contas dos

rmados pela Secult

convênios de entrada e de saída.

Gerenciamento e execução das

Elaborar e formalizar contratos, convênios,

atividades necessárias ao

Celebração de convênios, acordos,
ajustes e instrumentos congêneres
realizados de maneira satisfatória

execução dos

planejamento e processamento

contratos em sua área de atuação; gerenciar e

das aquisições de bens e

executar as atividades de administração de

contratações de serviços e

material e de controle do patrimônio mobiliário

obras

da Secult, inclusive dos bens cedidos.

Apoio e assessoria administrativa
logística aos processos
relacionados
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Elo de Sustentação
de maneira eficaz suas funções.

Gestão da Tecnologia da Informação

Processo

Ações (Descrição)

Produtos

Gerar aplicações informatizadas,
desenvolvendo, implantando e mantendo

Desenvolvimento de Sistemas

sistemas de acordo com metodologia e
técnicas adequadas, visando atender aos

Sistema criado e em

objetivos estabelecidos quanto à qualidade,

funcionamento.

custos, prazos e benefícios
Estabelecer procedimentos operacionais,

Planejamento, implantação e

normas e padrões de segurança com vistas à

monitoramento mantendo padrões

Gestão da Política e Normas da

proteção dos ativos e dados da Secult,

de conformidade e continuidade

Segurança da Informação da

minimizando os riscos associados à

conforme veiculado por e-mail por

segurança da informação.

e-mail aos Servidores na e

Secult

divulgado na Intranet.
Executar o gerenciamento e a manutenção

Suporte ao usuário Interno e
Externo

preventiva e corretiva de ativos, sistemas e

Demanda de serviço de TI atendida

serviços relacionados a TI, bem como

conforme requerimentos

atendimento aos usuários internos e externos;

homologados pelo cliente.

fazer a gestão da rede e da infraestrutura.
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Sistemas Demandas TI

Receber e atender demandas de usuários na

Demanda do usuário atendida.

utilização dos sistemas informacionais.

Gestão de Pessoas

Processo

Ações (Descrição)

Produtos

Prover de forma assertiva os cargos de

Recrutamento e Seleção

provimento efetivo da Secult.

Provimento de Cargos

Dar cumprimento aos procedimentos de posse

comissionados e funções

em cargos comissionados e em funções
legislação

Cargos providos.

Cargo em comissão e função

aplicável à matéria.
Prover, alocar, movimentar e integrar pessoas

Lotação, movimentação e

de acordo com as competências mapeadas e o

Unidades providas de servidores

Integração de Pessoas
Garantir o pagamento aos servidores e membros
da Secult, ativos e inativos e aos pensionistas,

Pagamento de Pessoal

dos valores devidos mensalmente em razão do
vínculo funcional ou previdenciário.

Pagamento de pessoal efetivado.

Concessão de direitos e

Assegurar a concessão dos direitos e vantagens

Direitos reconhecidos e vantagens

vantagens

do servidor, com qualidade e tempestividade.

concedidas.

Gestão do desenvolvimento
de competências

conduzindo os colaborados para atingirem as
metas e objetivos institucionais.

Competências mapeadas
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Acompanhar e orientar servidores e gestores no

Gestão do Desempenho

planejamento, no monitoramento, na avaliação
e no plano individual de desempenho.

Servidor desenvolvido.

com as informações

Necessidade de sempre manter atualizado os

Sistemas de dados de pessoal

funcionais dos servidores.

sistemas de dados de pessoal.

atualizados.

Alimentação dos sistemas de

administração de pessoal

Administração Geral

Processo

Ações (Descrição)

Produtos

Fornecimento de informações e
manifestações para auxílio da
defesa do Estado realizada pela
AGE

Dar subsídio material para defesa dos
interesses do Estado.

Informações e manifestações
prestadas

Formalizar entendimento jurídico,
Assessoramento jurídico
institucional

informando e sugerindo providências a
serem estabelecidas, bem como as
condutas a serem praticadas pela Secult.
Manter níveis adequados de conservação
e limpezas prediais e acompanhar a

Gestão da Infraestrutura

demanda de bens móveis e insumos
necessários à realização das atividades
ns da Secult.

Gestão das Contratações

Nota jurídica exarada

Termos de Responsabilidade;
Bens e Insumos distribuídos;
bens Patrimoniais imóveis
conservados e controlados

Orientar, coordenar e controlar a

Contratos celebrados,

execução das atividades relacionadas às

publicados, acompanhados e

contratações da Secult.

scalizados
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Gestão de Parcerias

Orientar e acompanhar os procedimentos

Convênios e credenciamentos

para a formalização dos termos de

celebrados, publicados,

convênio e credenciamento.

Gestão da Segurança

Gerir a segurança institucional nas

Institucional

dependências da Secult

Gestão de Bens e Serviços

Elo Finalístico

Distribuição e acompanhamento dos bens

e qualidade do serviço adquiridos.

Segurança provida
Bens e insumos distribuídos,
bens Patrimoniais móveis
conservados e controlados.
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Elaboração de políticas públicas que promovam o pleno exercício dos direitos culturais, a
democratização do acesso à cultura e a diversidade cultural

Processo

Ações (Descrição)

Produtos

Elaborar e publicar editais, receber
inscrições, habilitar proponentes, analisar
projetos, selecionar projetos, aprovar

Fundo Estadual de Cultura

projetos, formalizar e contratualizar projetos,
repassar recursos para execução de projetos,
receber, analisar e aprovar pedidos de

Edital publicado. Projeto aprovado.
Prestação de contas analisada.

readequação de projetos, e receber e analisar
processos de prestação de contas.
Elaborar e publicar editais, cadastrar os
proponentes, receber projetos culturais,

Editais publicados.

Lei Estadual de Incentivo à

avaliar os projetos, receber, analisar e aprovar

Projeto avaliado e aprovado.

Cultura

pedidos de readequação de projetos, e receber

Prestação de Contas executada.

e analisar processos de prestação de contas.

Prestar assessoria de prestação de contas para

Apoio Operacional ao SFIC -

Parecer de prestação de contas

Sistema de Financiamento à

emitido.

Cultura

execução de projetos aprovados no âmbito do
SFIC (FEC e LeiC).

Gestão do Fomento e à Cultura
publicados.

e Economia Criativa
cultura.

aos municípios.

Preservação, conservação,

Adquirir, preservar, conservar, restaurar,

restauração, aquisição e

inventariar e organizar os acervos

organização de acervos

Acervos arquivísticos,
conservados e organizados.
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Implementação da política estadual de turismo

Processo

Ações (Descrição)

Produtos

Aprimorar ambiente de comunicação com as

Instâncias de Governança
Regionais (IGRs) Atendidas

IGRs com a manutenção de reuniões mensais

Melhoria de comunicação com as

entre equipe da Secult e estas entidades; criar

IGRS

calendário de ações, prazos, organizar as
demandas e planejar melhor as ações conjuntas.

Minas Recebe

Apoiar a comercialização de destinos mineiros

Empresas habilitadas no Minas

nos mercados nacional e internacional

Recebe

Elaborar Boletins periódicos contendo dados e
indicadores do turismo em Minas Gerais.

Observatório do Turismo

Também estão previstos boletins de impacto e
painel de monitoramento da COVID-19,
panoramas e tendências de mercado, documento

Boletins periódicos publicados

orientador para o setor do turismo e um anuário
com os principais dados de destaque.

Promover o ordenamento, a formalização e a

CADASTUR

legalização dos prestadores de serviços turísticos
de Minas Gerais

Ações de sensibilização

Criar uma marca que posicione o Estado para o
mercado nacional e internacional; atualização da

Promoção do destino Minas

pesquisa de mercado, categorizando melhor o

Aumento do Fluxo anual de turistas,
da taxa média anual da ocupação

Gerais

hoteleira em Belo Horizonte, Aumento
destino; mapeamento das principais estratégias de

do número de acessos ao Portal MG,

marketing; desenvolvimento de ações de

Aumento do número de roteiros

promoção turística; desenvolvimento de ações de

culturais e de natureza estruturados

Ampliação do Acesso ao Circuito Liberdade.
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Plataforma Turismo EaD

Fortalecer a gestão regionalizada do turismo,
inovação e a capacitação dos atores da cadeia

Cursos realizados

produtiva.

Contrato de Gestão
Contrato de Gestão nº 06/2020 celebrado entre Secult e Instituto Cultural Filarmônica - ICF
Em julho de 2020, foi publicado o Contrato de Gestão nº06/2020 firmado entre a Secult e o Instituto Cultural
Filarmônica, vencedora do Edital Secult 01/2020 que selecionou a entidade sem fins lucrativos, qualificada como
Organização Social do Estado de Min
realização da gestão operacional do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco e de suas áreas vinculadas
incluindo:

Viabilizando a administração e a programação artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Secult
possibilita, assim:
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Resultados alcançados1:
Embora 2021 tenha sido um ano atípico devido à continuidade da pandemia de Covid-19, a Filarmônica
desenvolveu intensa atividade inclusive com transmissão online de concertos, o que democratizou o acesso ao
conteúdo artístico da orquestra.
Durante o período de suspensão das atividades presenciais, para manter a proximidade da Orquestra junto aos
assinantes, amigos da Filarmônica, patrocinadores e público em geral, foram desenvolvidos conteúdo nas diversas
plataformas digitais (Instagram, Facebook, Youtube, etc) da Filarmônica de Minas Gerais, de forma a levar música
e informação aos cidadãos sem que precisassem sair de casa.

Durante o ano de 2021, por exemplo, foi possível, seguindo um rigoroso protocolo sanitário, dar continuidade à
realização de gravações e transmissões ao vivo de concertos bem como, quando autorizado, iniciar a retomada
dos concertos presenciais com limitações à capacidade máxima da Sala Minas Gerais e observando o
distanciamento

1

entre

o

público,

músicos,

solistas,

maestro

e

demais

colaboradores.

O exercício de 2021 compreendeu 4 períodos avaliatórios (trimestrais) previstos no Contrato de Gestão
nº06/2020. Sendo assim os resultados aqui apresentados constam dos 3º, 4º, 5º e 6º Relatórios Gerenciais de
Resultados disponíveis em https://www.secult.mg.gov.br/documentos/contratos-de-gestao

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Resultados Complementares:
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Dados orçamentários:

s
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Relações com o ambiente externo e as partes interessadas
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2. Governança, estratégia e alocação de recursos
Planejamento de cumprimento da missão e dos objetivos
Foco na integração das pastas de cultura e turismo em um único instrumento de planejamento de forma
harmônica e participativa.
Envolvimento da equipe da Secult e entidades vinculadas na elaboração do PPAG de cada entidade, de
forma sistêmica e respeitando a autonomia dos órgãos da Administração Indireta.
Secult e entidades vinculadas (EMC, Faop, FCS, Iepha) comungam de forma sinérgica dos mesmos 5
programas do PPAG.
Os 5 programas sintetizam o Sistema de Cultura e Turismo: não há nada que as instituições façam que
não esteja coberto pela carteira de programas e ações.
Cada programa possui no mínimo 1 indicador. A Secult e cada uma das entidades vinculadas contribuem
com suas ações para o cômputo dos indicadores ao menos uma vez.
Os indicadores de programas (metas gerais) se desdobram em ações correspondentes (metas específicas)
nos PPAGs da Secult e entidades vinculadas.
Cada ação da Secult tem seu único responsável, e não há cruzamento de competências.
Adoção de padrões de metodologia no estabelecimento de metas e fontes de comprovação.
Toda ação tem robustez mínima de valor, salvo as não orçamentárias.
Existe uma correspondência das antigas ações da SEC e da SETUR para o quadro atual da Secult.
Foi elaborado um PPAG simples, enxuto, claro, objetivo com metas exequíveis, diversas e regionalizadas.
Quando da revisão anual do PPAG as metas foram revistas considerando os impactos da Covid-19 e as
novas oportunidades exploradas a partir da pandemia sobretudo as ações realizadas de forma online.

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Pactuação de cronograma de acompanhamento qualitativo e periódico do PPAG junto às equipes.

Planejamento de cumprimento da missão e dos objetivos: ciclo de planejamento Secult
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Planejamento de Recursos - Despesas
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Principais programas, projetos e iniciativas
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Quadro de Indicadores: Plano Plurianual de Ações Governamentais 2020-2023 do Sistema
Estadual de Cultura e Turismo

Programa
050 Turismo Competitivo

Indicador
Fluxo Turístico em Minas
Gerais

Meta 2021

Resultado 2021

10.000.000 turistas

23.261.374

3.664 atividades

6.012

1.739.676 visitantes

15.842.615

Nº de atividades culturais da
Orquestra Filarmônica, da
Orquestra Sinfônica, do
054 Equipamentos

Coral Lírico, da Cia de

culturais, corpos artísticos e

Dança, do Cine Humberto

órgãos colegiados

Mauro, Artes Visuais e do
CEFART*
Público do Circuito
Liberdade
Produção e veiculação de
programação inédita
televisiva e radiofônica*

056 - Fomento,
democratização e acesso à
cultura e ao turismo

Projetos anualmente
aprovados pelo FEC e LeiC

601.080 minutos de
programação inédita
televisiva e radiofônica

634.440

veiculada
485 projetos aprovados

645

Nº de municípios
beneficiados pelo ICMS

810 municípios

Patrimônio Cultural e ICMS

beneficiados

822

Turismo
Nº de pessoas
060 - Formação cultural

inscritas/matriculadas no

1.561 inscrições/

Cefart e escolas e cursos da

matrículas

FAOP*

3.057
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Nº de bens e acervos
061 - Proteção e

culturais preservados por

salvaguarda de acervos

meio de proteção,

culturais

conservação ou restauração

65 bens/acervos
preservados

19

pelo IEPHA e pela FAOP*
*Maiores detalhamentos sobre os resultados destes indicadores de programa podem ser obtidos nos relatórios de
gestão das entidades vinculadas (co) responsáveis por sua consecução.

Fluxo Turístico em Minas Gerais
Mais de 23,2 milhões de turistas visitaram Minas Gerais
Medidas
Meta alcançada e superada. Prevista e estipulada em 2020, no contexto de revisão do PPAG 20202023.
Lançamento do Reviva Turismo, programa de retomada gradual e segura do setor para dar impulso à
retomada gradual e segura das atividades turísticas, com base em quatro eixos: biossegurança,
estruturação, capacitação e marketing do destino Minas Gerais
o

Eixo biossegurança: apoio a medidas sanitárias, Minas Gerais é o 3º estado com maior emissão de
emitidos. Publicação da Resolução Nº 45/2021 Selo Evento Seguro: atesta que estabelecimentos,
atividades culturais, turísticas e de eventos que o adotarem estão cumprindo os protocolos de saúde e
segurança definidos pela Secult.

o

Eixo Estruturação: articulação e divulgação de novos voos conectando Minas Gerais aos principais
destinos do país.

o

Eixo Capacitação: iniciativas para capacitar o trade turístico como: curso EAD de Introdução ao
Turismo e Webnários para esclarecer dúvidas e aproximar a Secult e gestores municipais e regionais,
empresários, terceiro setor e entidades parceiras.

o

Eixo Marketing: parcerias com mídia nacional e especializada (Rede Globo, programa Brasil Visto
de Cima

Especial Minas Gerais com 15 episódios especiais sobre o estado. E Globo Repórter

Especial sobre o Caraça).
Lançamento do Minas para o Mundo com abertura de representação de Minas Gerais na Europa, em
Lisboa. A internacionalização continua com projetos já iniciados em Portugal, como a adesão do
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município mineiro de Poços de Caldas à Associação Europeia de Cidades Termais Históricas
(EHTTA). É a primeira vez que uma cidade brasileira integra o circuito turístico.
Continuidade das Campanhas Minas pra Minas com turismo de proximidade e Minas para o Brasil
parcerias com operadoras e agências para oferecimento de pacotes para todo o Brasil, ações de
audiovisual e turismo autoguiado.
Via Liberdade: acordo de Cooperação Técnica que cria uma nova rota turística ao longo da BR-040,
unindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Brasília.
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Nº de atividades culturais da Orquestra Filarmônica, da Orquestra Sinfônica, do Coral
Lírico, da Cia de Dança, do Cine Humberto Mauro, Artes Visuais e do CEFART
6.012 atividades realizadas sendo 62 apresentações da Orquestra Filarmônica
Como se trata de um indicador de programa que envolve resultados de entidades vinculadas,
as informações acerca da FCS podem ser obtidas no relatório de gestão desta entidade.
Medidas
Meta alcançada e superada. Prevista e estipulada em 2020, no contexto de revisão do PPAG 20202023.
Orquestra Filarmônica
Com a continuidade da pandemia de Covid-19, a Filarmônica desenvolveu intensa atividade inclusive
com transmissão online de concertos, o que democratizou o acesso ao conteúdo artístico da orquestra.

Para manter a proximidade da Orquestra junto aos assinantes, amigos da Filarmônica, patrocinadores
e público em geral, foram desenvolvidos conteúdo nas diversas plataformas digitais (Instagram,
Facebook, Youtube, etc), de forma a levar música e informação aos cidadãos sem que precisassem sair
de casa.

Seguindo um rigoroso protocolo sanitário, houve a continuidade da realização de gravações e
transmissões ao vivo de concertos bem como, quando autorizado, iniciar a retomada dos concertos
presenciais com limitações à capacidade máxima da Sala Minas Gerais e observando o distanciamento
entre o público, músicos, solistas, maestro e demais colaboradores.
50 concertos na Sala Minas Gerais integrantes das 5 séries: Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de
Série.
6 concertos Filarmônica em Câmara abrangendo diversas formações entre duos, trios, quartetos etc.

Realização de 6 concertos na Sala Minas Gerais, aos domingos. 2 deles tiveram transmissão online e
os demais contaram com presença de público e entrada gratuita.

Filarmônica em praça digital: a Filarmônica transmitiu de forma online concerto gravado em Inhotim
alcançando mais de 15 mil visualizações em homenagem aos 5 municípios que seriam visitados em
2021, Uberlândia, Uberaba, Araxá, Paracatu e Betim.

Produção e veiculação de programação inédita televisiva e radiofônica
634.440 minutos de programação inédita televisiva e radiofônica veiculada
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Como se trata de um indicador de programa que envolve resultados de entidades vinculadas,
as informações acerca da EMC podem ser obtidas no relatório de gestão desta entidade.

Público do Circuito Liberdade
Mais de número 15,8 milhões de visitantes
Medidas
Meta alcançada e superada. Prevista e estipulada em 2020, no contexto de revisão do PPAG 20202023.
Com a continuidade da pandemia da Covid-19, houve a manutenção das atividades on-line dos
espaços culturais do Circuito Liberdade.
Ampliação do Circuito Liberdade abrangendo novos espaços: publicação da Resolução Nº 35/2021
incluindo o Museu dos Militares Mineiros, Sala Minas Gerais, Câmera Sete, Mineiraria, Palácio das
Horizonte
Retomada das atividades presenciais:
o
- Cine Humberto Mauro, em parceria com o
Iepha-MG e a EMC. Demais espaços do Circuito Liberdade, como a Biblioteca Pública Estadual de
Minas Gerais, o CCBB, Museu MM Gerdau e Espaço do Conhecimento UFMG realizaram
workshops, exposições, visitas presenciais e virtuais tendo a Cozinha Mineira abordada sob diversos
aspectos.
o

Reabertura do Palácio da Liberdade para visitação presencial: o Palácio da Liberdade, um dos mais
importantes espaços culturais do Circuito Liberdade passou a receber visitantes novamente em
Outubro/2021. Posteriormente, em Novembro, foi disponibilizado ao público um tour virtual pelo
equipamento.

o

Inauguração da exposição "Alfredo Ceschiatti comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.

Projetos anualmente aprovados pelo FEC e LeiC
645 projetos aprovados
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Medidas
Meta alcançada e superada. Prevista e estipulada em 2020, no contexto de revisão do PPAG 20202023.
Disponibilização de R$ 14,5 milhões em 7 editais no âmbito do FEC: Desperta Cultura, Festas
Populares, Produção de Obra Audiovisual de Curta-Metragem dos Gêneros de Documentário e
Ficção, Produção de obra de audiovisual de curta-metragem do gênero animação Minas dos Contos
e Lendas

Pessoa Física, Cozinha Mineira

Pessoa Física, Requalifica Minas - Equipamentos

Culturais - Repasse a Municípios e Sistemas Municipais de Cultura.
380 projetos aprovados no âmbito do FEC.
265 projetos aprovados e autorizados a captar e 187 captados via Lei de Incentivo à Cultura.

Nº de municípios beneficiados pelo ICMS Patrimônio Cultural e ICMS Turismo
822 municípios beneficiados
Medidas
Meta alcançada e superada. Prevista e estipulada em 2020, no contexto de revisão do PPAG 20202023.
822 municípios beneficiados no ICMS Patrimônio Cultural e 389 municípios contemplados no ICMS
Turismo.
ICMS Patrimônio Cultural
Arquivos, bibliotecas e museus, que tenham sob sua responsabilidade acervos considerados
patrimônio cultural puderam solicitar a Declaração de Acervos Culturais e receber até 0,20 pontos no
Programa ICMS Patrimônio Cultural.
8 Rodadas Virtuais do Patrimônio Cultural: são ações formativas para capacitação dos gestores
municipais sobre as diretrizes para municipalização das políticas de preservação do patrimônio
cultural e promoção do espaço de escuta juntos aos municípios participantes do Programa ICMS
Patrimônio Cultural.
Curso Online de "Patrimônio Cultural: gestão, proteção, salvaguarda e promoção no Programa
ICMS": por meio de plataforma EAD, capacitação destinada a técnicos e gestores dos municípios
mineiros que participam ou desejam participar do ICMS Patrimônio Cultural.
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ICMS Turismo
Núcleos ICMS e Pesquisa e Estatística da SPT com o intuito de nortear a categorização de atividades
no Portal ICMS Turismo.
Manual de Utilização do Sistema ICMS Turismo: com o objetivo de fornecer orientações técnicas aos
antigos e novos gestores cadastrados no sistema e subsidiar a inserção da documentação ao pleito do
repasse dos recursos do programa ICMS Turismo, ano-referência 2020, a Secult disponibilizou o
manual.
Capacitações:
o

para o ICMS Turismo: sobre a inserção da documentação ao pleito do repasse dos recursos do ICMS
Turismo, ano-referência 2020. As orientações foram direcionadas aos gestores municipais e
Instâncias de Governança Regionais (anteriormente denominadas Circuitos Turísticos). Ao todo,
participaram 467 gestores municipais e regionais e as 44 IGRs.

o

Nova resolução do ICMS Turismo: rodada virtual de capacitações para gestores regionais e
municipais de turismo envolvendo as diretrizes da Resolução nº 44/2021.

Nº de pessoas inscritas/ matriculadas no Cefart e escolas e cursos da FAOP
Mais de 3.000 pessoas inscritas/matriculadas
Como se trata de um indicador de programa que envolve resultados de entidades vinculadas,
as informações acerca do IEPHA e FAOP podem ser obtidas nos relatórios de gestão destas
entidades.
Nº de bens e acervos culturais preservados por meio de proteção, conservação ou
restauração pelo IEPHA e pela FAOP
19 bens/acervos preservados
Como se trata de um indicador de programa que envolve resultados de entidades vinculadas,
as informações acerca do IEPHA e FAOP podem ser obtidas nos relatórios de gestão destas
entidades.
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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
Tomada de Decisão:

As ações prioritárias da Secult são definidas pelo Secretário e Subsecretários em conformidade com a
missão do órgão e de acordo com as prioridades definidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI) e no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG).

As ações prioritárias são acompanhadas, bem como os riscos envolvidos, em reuniões gerenciais semanais
promovidas pelo Secretário com as chefias da Secult. Nesses momentos, são revistos os prazos e metas
não cumpridos; redefinidas novas prioridades a partir do cenário político e econômico; e propostas
medidas para minimizar os riscos encontrados.

As definições e estratégias concebidas pela alta gestão são comunicadas às equipes, que estruturam as
ações para promoção das entregas previstas que são monitoradas em reuniões posteriores.

Dessa forma, a coerência da missão da instituição é avaliada, considerando-se os riscos e os resultados
esperados pelas ações prioritárias definidas pela alta direção e instituídas no PPAG e PMDI.

Critérios técnicos apontados pela equipe são sempre levados à alta gestão como subsídio para a tomada
de decisão.

multisetorial, semanalmente, junto à SEPLAG e trimestralmente junto ao Governador.
2) Lei Aldir Blanc: Foram criadas comissões pela alta gestão da Secult para o monitoramento da execução
dos recursos provenientes do Governo Federal destinado aos agentes culturais no momento da pandemia
de Covid-19. O trabalho de planejamento, execução e orientação foi feito conjuntamente entre alta gestão,
assessorias, equipe técnica e membros da sociedade civil contando com auxílio das instituições de
controle.
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3) Articulação para ampliação do Circuito Liberdade para os limites da Av. do Contorno passando a
Secult a ser órgão gestor do roteiro turístico conforme Decreto nº 48.074/2020.
4) Articulação junto ao Programa Minas Consciente para a devida classificação e liberação de atividades
turísticas e culturais no cenário de pandemia de Covid-19 de acordo com os protocolos acordados.

Gestão de Riscos:

Execução orçamentária inscrita no Sigplan: orienta todo o processo à gestão de riscos, na medida em que
classifica o andamento da consecução de metas físicas e financeiras por faróis, subsidiando os tomadores
de decisão com informações quanto aos riscos de se alcançar ou não determinado objetivo.

Gestão de pessoal e processos de publicação de nomeações: inscritos em sistemas que impedem o
andamento de operações expostas ao risco, de maneira que os processos só conseguem avançar à medida
em que comprovam o atendimento às disposições legais cabíveis, eliminando riscos e ameaças.

Operações cuja gestão de risco é feita sob sistemas específicos, ou processos governamentais gerais, como
é o caso de publicação de atos normativos,que seguem o rito do Decreto n. 47.065, de 20 de outubro de
2016, envolvendo análises técnica interna; jurídica; técnica da Seplag; e técnico-legislativa; tudo antes da
publicação de fato, processo que dirime os riscos em potencial que a publicação porventura oferecesse ao
Executivo estadual.

Consultas públicas e videochamadas entre técnicos da Secult e cidadãos: fruto de processos amadurecidos
de gestão de riscos, que já identificaram, por exemplo, dificuldades comumente enfrentadas por
proponentes de editais no âmbito dos processos de inscrição ou prestações de contas, e então procuram
esclarecer dúvidas para prevenir que essas dificuldades se reproduzam, impedindo a eventualidade de
riscos e ameaças.

Supervisão dos contratos de gestão ou contratos no âmbito do MROSC conta com rotinas de checagens
amostrais, reuniões de monitoramento e reuniões de avaliação, estabelecidas pela legislação pertinente.
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Acompanhamento semanal dos Projetos Estratégicos feito conjuntamente com a Seplag possui
mapeamento de riscos com o objetivo de informar à Governadoria os principais gargalos e ameaças aos
projetos do Governo de Minas no âmbito da Secult, garantindo as intervenções necessárias à consecução
de seus objetivos.

Acompanhamento bimestral das demais ações do PPAG e a revisão anual do instrumento: contribui para
verificar resultados alcançados, dificuldades apresentadas e apresentar mecanismos para superação das
mesmas, além da revisão e aperfeiçoamento da ferramenta de planejamento.

Plano de Integridade da Secult: recentemente publicado, o documento contém valores, procedimentos e
diretrizes tocantes à ética aplicáveis às diversas esferas de operação da Secult, identificando cenários de
melhorias, estabelecendo um plano de ação para a consecução destas e eliminando riscos e ameaças por
meio da comunicação e disseminação de boas práticas.

Utilização de sistemas gerenciais governamentais como Siad, Siafi, Sisap, Sisad, SEI, Sigcon, Plataforma
Mais Brasil, Ponto Digital, BO, Sigplan, Sirp, Sispatri, Plataforma Digital de Fomento e Incentivo à
Cultura, entre outros: conferem maior segurança aos processos e eficiência no planejamento, execução e
auditoria dos mesmos garantindo a proteção das informações neles contidas.

Reunião gerencial semanal: momento no qual ocorre o acompanhamento e monitoramento dos projetos
do Sistema Estadual de Cultura e Turismo (identificação de riscos, mudanças de ambiente e análise de
cenários considerando gravidade, urgência e tendências dos riscos e ameaças identificados).

Controles Internos:

As políticas públicas e processos finalísticos da Secult são regulamentados por meio de decretos,
instruções normativas e resoluções que contêm ritos visando impedir quaisquer tentativas de fraudes e
corrupção, e instituindo procedimentos que subsidiam a análise de riscos.
Processos de prestação de contas são analisados no rigor das normativas vigentes, para exercer esse
controle sobre terceiros.
Supervisão de contratos e instrumentos de natureza convenial ou congênere: os gestores adotam bons
procedimentos de gestão de contratos e, ao mesmo tempo, recorrem às áreas finalísticas com diligências
concernentes ao alcance de resultados e à SPGF com diligências tocantes à gestão orçamentária e
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conciliação de documentos contábeis.
Sempre existe rigoroso processo de análise de contas envolvendo as partes pertinentes à garantia da
legalidade e à avaliação da qualidade do trabalho técnico, para evitar eventualidades relativas a riscos de
fraude, corrupção ou atos de má fé dos servidores ou de terceiros. Nesse sentido, há a participação de
gestores de TI, gestores de RH, gestores de contratos, convênios, termos de parceria, termos de fomento,
contratos de gestão, etc., responsáveis por prestação de contas, comissões inventariantes, pregoeiros,
administradores e usuários de sistema de informação, entre outros.
Análise amostral de processos por parte da Controladoria Setorial: visa identificar eventuais
irregularidades, configurando mais uma instância de controle.
As atualizações dos mecanismos de controle por parte da alta administração da Secult têm base em seu
monitoramento e avaliação das políticas e processos internos, no intuito de reorientar suas ferramentas à
relevância de seus objetivos, dada a natureza dinâmica destes e do ambiente político, social, econômico
e estratégico em que a Secult se insere.
Exemplo: Reuniões gerenciais são, usualmente, ocasião para que a alta liderança e as chefias das equipes
se comuniquem para ajustar mecanismos que porventura necessitem de atualização, seja porque não estão
funcionando como esperado, seja porque os objetivos ou ambiente externo provocaram mudanças que
demandam renovação. Nesse sentido, se analisarmos mudanças nos formatos das próprias reuniões
gerenciais, ou no conteúdo do monitoramento do Sigplan dos últimos dois anos, será clara e objetiva a
constatação de quanto mudaram esses instrumentos ao longo do período conforme determinações da alta
administração.

Supervisão da gestão

Vários são os mecanismos adotados no tocante à supervisão da gestão, como as reuniões semanais de
monitoramento dos projetos estratégicos e as reuniões gerenciais semanais nas quais a alta gestão e os
responsáveis pelos projetos comunicam o andamento dos mesmos apontando resultados alcançados e
dificuldades apresentadas.

Para além dos mecanismos de controle interno, os processos também estão sujeitos ao controle de
legalidade pela Assessoria Jurídica do órgão bem como são monitorados de forma amostral pelas
auditorias da Controladoria Setorial.
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As ações da pasta são monitoradas, também, periodicamente, pelo Poder Legislativo por meio do

Relacionamento com a sociedade
A Secult está constantemente em contato com a sociedade procurando sempre ouvir, avaliar e atender às
suas demandas. Dentre as ações promovidas pelo órgão nesse sentido destacamos:

Reuniões periódicas e forte atuação dos conselhos de política pública vinculados à pasta na formulação,
avaliação e controle de políticas de cultura e turismo. Os Conselhos são: CET, CEA, Consec e Conep.

Os canais de contato direto entre sociedade e Secult com destaque para o: Fale conosco, Assessoria de
Comunicação Social, redes sociais, canais de ouvidoria (OGE), sítio institucional por meio dos contatos

A Secult promove série de lives, cursos, disponibiliza manuais, encontros, webinários para levar
informação e promover capacitação de uma grande variedade de agentes interessados nas políticas
públicas da pasta como artistas proponentes de editais da Leic, FEC e Lei Aldir Blanc, museus, arquivos
e bibliotecas, prefeituras municipais, IGRs etc

Ações junto à ALMG nas quais são discutidas as emendas populares e nos momentos em que são

Articulação com organizações da sociedade civil para promover parcerias na execução de políticas
públicas. Exemplo: Projeto Arte Salva promovido pela Secult e Sesc em MG e envolveu mais de 60
parceiros entre entidades, coletivos, conselhos, ONGs, empresas, OSCs.
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4. Resultados e desempenho da Gestão
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Qual a forma como está sendo realizado o monitoramento de metas não alcançadas e perspectivas para os
próximos exercícios
No exercício de 2021, utilizamos como monitoramento de metas não alcançadas e como base para as perspectivas dos
próximos exercícios a análise profunda do PPAG (Plano Plurianual de Ação Governamental), sendo a sua revisão
anual e o monitoramento bimestral, feita através da plataforma SIGPLAN (Sistema de Informações Gerenciais e de
Planejamento) como as principais ferramentas dessa gestão.
O espelhamento do PPAG dentro do SIGPLAN permite uma apreciação detalhada dos programas e ações de governo,
com suas respectivas metas físicas e orçamentárias. Assim, mediante um trabalho conjunto entre a SPGF, a Diretoria
de Planejamento e Orçamento, a Assessoria Estratégica, o Gabinete e áreas finalísticas da SECULT, implementamos
um intenso trabalho de comunicação entre esses atores para avaliação dos resultados de cada ação mediante as metas
pactuadas no momento do Planejamento.
Quando uma meta não é alcançada, o responsável pela ação redige uma justificativa pelo motivo do não cumprimento,
a qual é inserida no SIGPL
monitor da SEPLAG. Tal justificativa tem como pressuposto esclarecer o motivo pelo que levou aquele resultado
negativo bem como alternativas possíveis para o contorno dessas situações.
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No mais, a partir da revisão anual cada setor se responsabiliza pela adequação das ações programadas para o próximo
exercício e as suas respectivas metas. Assim, a cada revisão anual do PPAG há uma avaliação da exequibilidade dos
objetivos traçados e obtém-se assim as perspectivas dos cenários do próximo exercício.
Salientamos ainda, que no exercício 2021, devido ao cenário persistente de COVID, foi feito um árduo trabalho entre
as áreas da SECULT, para que se fosse atingido um resultado satisfatório para os próximos exercícios
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:

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.
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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.
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
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- 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.
- 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;
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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

até

R$5.000,00
De

R$5.000,01

até

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

SUB

SUB

CULT

TUR

0

0

0

0

0

0

1

24

0

6

5

1

3

1

5

25

122

23

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.
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- 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.
- 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
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(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.
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
nete, para realização das
atividades propostas para o alcance de resultado e metas da Secretaria.
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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.
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.
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- 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.
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
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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.
O valor do ADE aumenta progressivamente conforme a evolução do número de Avaliações de Desempenho

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 sustatórias

3

5

10

15

20

25

30

35

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
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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.
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
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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%.
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,

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

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.
NÚMEROS:
CURSOS CAPACITAR 2021
CURSO
Preparação para aposentadoria

PPA

SERVIDORES
INSCRITOS
11

Comunicação e Feedback

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
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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
1

Comunicação no turismo responsável

1

Experiências incríveis

1

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

1

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

1
1
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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

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 4
IMPLICAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO DIREITO

1

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

1

SANCIONADOR E O DIREITO PENAL
II Webseminário de Direito Administrativo Sancionador,
ABERTURA E

1
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PAINEL 1 - A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA À LUZ 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.
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, mantendoLICITAÇÕES E CONTRATOS;
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:
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Missão

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

e econômico. A Secult acredita, também que o Turismo e a economia criativa podem ser grandes vetores de
diversificação e fatores primordia
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:
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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;
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.
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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.

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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3. Avaliação do custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos

Avaliação do custo-benefício

Objetivos estratégicos

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;

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;

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.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

PROJETO
Sistema
Certificação de
Circuitos
Sistema de
Votação do
Consec - Biênio
2021 - 2022

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

PRINCIPAL ÁREA
ATENDIDA
SUBTURISMO/SPT/DRDP

Desenvolvimento e implantação do sistema de
votação para eleição do CONSEC referente ao
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

computadores da SECULT por meio de doação

Tecnológico da

de equipamentos em perfeito estado e

SECULT

configuração

contempla, inclusive, a autorização de IGRs,
Municipios e Trade Turístico quanto a Lei Geral

SUBTURISMO

de Proteção de Dados.
Desenvolvimento do módulo para envio geração

Institucional

de modelos e envio automático de e-mails

SECULT

referente as notícias do Site Institucional

SECULT

SECULT

Implantação do módulo de Termos e Aviso, que

Newsletter - Site

Intranet

SUBTURISMO

Tocantins

Parque

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

ASSCOM

Portal de notícias internas do órgão por meio 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 01/2021- Conteúdo:

A 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
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

Desempenho Faro Desempenho Faro Físico x
físico

l

orçamentário

l

Faro

Orçamentári

l

o
CAPACITAÇÕES, CURSOS E ENSINO À

397,8

95,81

4,15

350

56,83

6,16

171,2

76,71

2,23

130,73

10.992,60

0,01

DISTÂNCIA (EAD) (4224)
REGIONALIZAÇÃO E
DESCENTRALIZAÇÃO DO TURISMO
(4225)
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA
TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (4234)
PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS
GERAIS (4236)

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
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)
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- 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

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.

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS
(054)
Desempenho
Descrição

físico

Desempenho

Faro orçamentário Faro Orçamentário Faro
l

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE

Físico x
l

l

258,57

75,39

3,43

79,49

100,00

0,79

250,00

10,04

24,90

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

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

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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e culturais realizadas nos equipamentos culturais
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.
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Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO
(056)
Descrição

Desempenho Faro Desempenho Faro Físico x
físico

l

orçamentário

l

Faro

Orçamentário

l

GESTÃO DO FOMENTO À CULTURA E A
ECONOMIA CRIATIVA (4262)

116,67

1.469,33

0,08

118,80

34,27

3,47

191,30

73,54

2,60

77,92

NA

NA

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E
CULTURAIS REALIZADAS NOS
EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SUAS
MÍDIAS E PLATAFORMAS VIRTUAIS
(4269)
APOIO A PROJETOS CULTURAIS E
TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO
DE PARCERIAS (4322)
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À
CULTURA (5010)
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
bibliotecário: perspectivas legais

com o SEBPMG: profissional
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- 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

Desempenho Faro Desempenho Faro Físico x
físico

l

orçamentário

l

Faro

Orçamentário

l

ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA
GESTÃO DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS

107,20

62,80

1,71

354,85

55,87

6,35

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.
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.
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Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (061)
Descrição

Desempenho Farol Desempenho Farol

Físico x

físico

orçamentário

Orçamentário

43,96

85,16

0,52

91,84

1,84

49,91

PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO,
RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS (4275)
GESTÃO DE DOCUMENTOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER
EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS (4286)

Farol
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Programa 0705: Apoio às políticas públicas
O programa padronizado
gerenciamento de políticas

as políticas

(0705), que conta com a ação

e

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

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)
Descrição

Desempenho Faro Desempenho Faro Físico x
físico

l

orçamentário

l

Faro

Orçamentário

l

ASSESSORAMENTO E
GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS

100,00

137,09

0,73

PÚBLICAS (2500)
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.
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Programa: TURISMO COMPETITIVO (050)
Descrição

Desempenho Farol Desempenho Faro Físico x
físico

orçamentário

l

Farol

Orçamentário

PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS
GERAIS (4236)

130,73

10.992,60

0,01

O relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a aplicação dos
recursos repassados às OSCIPs;
O parecer conclusivo, encontra-se no final desse relatório de Gestão.
6. . Sustentabilidade ambiental - Conteúdo:
Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições; ações para redução do consumo de recursos
naturais; redução de resíduos poluentes.
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,
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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.
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

R$ 130.613,11

R$ 74.936,07

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

MATERIAL

DE Responsáveis

CONSUMO

Almoxarifado

Por
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1.2.3.1.1.01

BENS MOVEIS

Responsáveis

por

Bens

R$ 10.476.393,78

R$10.933.713,75

R$ 7.767,99

R$ 7.767,99

Moveis
8.1.2.9.1.08

RESPONSÁVEIS POR RESPONSÁVEIS
BENS

RECEBIDOS BENS

P/CESSÃO

POR

RECEBIDOS

DE P/CESSÃO

DE

USO/COMODATO/DO

USO/COMODATO/DOAÇ

AÇÕES

ÕES

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.
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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.
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.
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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
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;
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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.
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;
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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
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.

RELATÓRIO DE GESTÃO
Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

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
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;
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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

DAD 7

de
dos De 09/2003 até o momento.

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;
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.
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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, foram apresentadas informações sobre as atividades realizadas ao longo de 2021, tanto
no âmbito da Secult quanto do FEC.
Muitos desafios foram enfrentados e superados. Portanto, uma série de conquistas precisam ser celebradas com a
conclusão do ano. A pandemia de Covid-19 que, de início, ocasionou a suspensão de voos, o fechamento de
cidades e fronteiras e a suspensão de visitas presenciais nos espaços culturais sob a gestão da Secretaria,
produzindo efeitos negativos imediatos, ao longo de 2021, com o avançar da vacinação, foi sendo aos poucos
controlada. Diante desse cenário, progressivamente foram sendo tomadas medidas para organizar o setor cultural
e turístico e mitigar os impactos negativos decorrentes da crise sanitária.
A primeira delas compreendeu a elaboração de um diagnóstico situacional junto a representantes da cadeia cultural
e do turismo de Minas Gerais, com intuito de, em um segundo momento, propor ações emergenciais para o
enfrentamento deste período de grandes incertezas.
Nesse sentido, a Secult atuou no posicionamento turístico para a retomada segura e gradual das atividades em
todo o território de Minas Gerais. Essas iniciativas permitiram que o estado recebesse mais de 23 milhões de
turistas em 2021. Nesse c
Responsável necessários para o funcionamento prudente do setor durante a pandemia contando com mais de 2,3 mil
estabelecimentos ligados ao turismo cadastrados em Minas. Outra ação relevante foi o reposicionamento de Minas
Gerais como destino turístico seguro e confiável, em alinhamento as diretrizes do Plano Minas Consciente, de
retomada gradual e segura das atividades e eventos seguindo os protocolos vigentes com o avanço da vacinação
contra a Covid-19 no estado.
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Ao mesmo tempo, houve uma expansão do turismo e da cultura mineira em meio virtual ao longo de 2021. Em
comemoração ao sucesso da execução da Lei Aldir Blanc no Estado, foi realizado o Festival Cultura da Paz com
a publicação de 223 vídeos de beneficiados pelos 27 editais lançados em 2020 além do lançamento de edital
inédito, em 2021, voltado para as OSCs realizarem ações virtuais no valor total de 8 milhões de reais,
contemplando 64 organizações. Ademais, tivemos, por exemplo, passeios virtuais a exposições, acesso a acervos,
lives, palestras, oficinas virtuais, visitas virtuais mediadas, concertos virtuais, entre outras ações.
A partir da adesão dos municípios ao Plano Minas Consciente e do avanço contínuo da vacinação, os
equipamentos culturais sob a gestão da Secult foram capazes de receber visitantes presencialmente ao mesmo
tempo em que as ações virtuais continuaram a ser realizadas. Nesse processo, foram respeitados todos os
protocolos sanitários. E, de maneira a fomentar e democratizar o acesso à cultura e às artes mineiras, a Secretaria
contemplou diversos projetos culturais por meio da Lei Aldir Blanc, LeiC e do FEC, distribuídos por todas as
regiões de nosso território.
Em meio a tantas incertezas propiciado pela continuidade da pandemia, num ano absolutamente atípico, há de se
destacar o sucesso das iniciativas promovidas pela Secult. Com servidores atuando em regime de teletrabalho, os
setores da cultura e do turismo foram reorganizados com êxito para o enfrentamento da crise, além de ter ocorrido
a provisão de recursos emergenciais para atores da cadeia cultural. Os resultados do ano de 2021 já demonstram
sinais de recuperação evidenciando a vitalidade e a potência da cultura e do turismo mineiro e seu papel estratégico
em Minas Gerais enquanto fatores de desenvolvimento humano e econômico.

9271603

9247101

9216910

9143723

9281652

1271005
000025/2020

1271005
000005/2020

1271005
000010/2019

1271005
000018/2017

1271005
000005/2021

N/A

N/A

---

Nº
Nº
Contrato
Contrato Alternativ
o

Nº Processo
de Compras

Inicio da
Vigência

11/06/2021

10/06/2022

Fabiane de
Oliveira
Barbosa

Serviços de tecnologia da informação e
04.892.991/00
TELTEC
comunicação, de subscrição de licenças de uso 1410.01.0000926/2
01-1
SOLUTIONS LTDA
de softwares
021-46
Microsoft, do tipo suíte de escritório

Carolina
Leão da
Fonseca

08/06/2022

29/04/2022

Contratação de serviço de Gerenciamento do
abastecimento e da limpeza da frota de
Samya
TRIVALE
veículos oficiais, por meio da disponibilização
00.604.122/00
1410.01.0001582/2 Abdallah
ADMINISTRACAO de sistema informatizado, com utilização de
Cleide Fonseca 08/06/2017
01-97
020-88
Tavares
LTDA
cartão magnético em rede de serviços
Haddad
credenciada, para fornecimento de
combustíveis e lavagem de veículos

29/04/2020

23/04/2022

Vencimento
da vigência

03/05/2022

Valéria
Monteiro

Edson Luis
Ribeiro Batista 24/04/2021
Filho

Fiscais

Cleide Fonseca 03/05/2019

1270.01.0000362/2
019-46

Viviane

CLARO S.A

26.179.697/00
Unidata
01-01
Automação Ltda

40.432.544/00
01-47

GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE
VEÍCULOS POR MEIO DE SISTEMA E
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE GESTÃO

Gestor

Érika
Ribeiro
Andrade

PROCESSO SEI
Contrato

O objeto do presente Termo de Contrato é a
contratação de fornecedor especializado na
prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP),
englobando tráfego de dados e acesso à
Internet, serviços telefônicos Modalidade 1410.01.0000265/2
Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, 020-48 (processo
para ligações exclusivamente originadas dos
originário)
terminais móveis do Plano Corporativo,
incluindo o fornecimento dos equipamentos
necessários, em comodato. Vincula-se ao
Edital do Pregão nº 188/2019.

Objeto

Carolina
Leão da
Fonseca

Fornecedor

PORTO SEGURO
61.198.164/00
Seguro dos imóveis que compõem a estrutura 1410.01.0000869/2
COMPANHIA DE
01-60
da Secretaria de Estado de Cultura.
020-36
SEGUROS GERAIS

CNPJ

9250519

9250520

9219499

9250543

9261267

9292976

9299198

1271005
000008/2020

1271005
000009/2020

1271005
000012/2019

1271005
000006/2020

1271005
000014/2020

1271005
000023/2021

1271005
000004/2021

---

---

---

Érika
Ribeiro
Andrade

Carolina
Leão da
Fonseca

Érika
Ribeiro
Andrade

VOETUR
Prestação de serviços de reserva, emissão,
1410.01.0001929/2
01.017.250/00
TURISMO E
remarcação ou alteração e entrega de bilhetes
020-31 (contrato
01-05
REPRESENTAÇÕE
de passagens aéreas nacionais e
originário)
S LTDA
internacionais, e rodoviárias nacionais.

1410.01.0001929/2
021-28

CERTISIGN
01.554.285/00
CERTIFICADORA
01-75
DIGITAL S.A

XPTI
18.190.216/00 TECNOLOGIAS
1410.01.0000680/2
Aquisição de CÂMERA DE SEGURANCA (CFTV)
02-03
EM SEGURANÇA
021-92
LTDA

Fornecimento de certificado digital de
assinatura para pessoa física ou jurídica no
padrão ICP-Brasil.

Érika
Ribeiro
Andrade

1410.01.0000313/2
020-13 (contrato
originário)

AGÊNCIA DE
INTEGRAÇÃO
01.406.617/00
EMPRESA
01-74
ESCOLA - LTDA AGIEL
Contratação de serviços de agente de
integração para gerenciamento das
oportunidades de estágio supervisionado

Douglas Tiso
Vinhas Brito
(DIMUS)

28/10/2021

28/10/2022

01/10/2022

Fabiane de
Oliveira
Barbosa e
02/10/2021
Jaziel Franciso
Lima

10/07/2022

02/09/2022

10/07/2020

08/07/2022

14/06/2022

14/06/2022

Juliana Balbino
de Araújo
02/09/2020
Alves

Adriana Diniz
Rocha e
Simone Lins
Jansen

Marco Aurélio 08/07/2019

TICKET LOG

Contratação de empresa especializada em
Samya
manutenção preventiva e corretiva em
1270.01.0000404/2 Abdallah
veiculos pertencentes à frota do governo do
019-76
Tavares
Estado de MG, a disposição da Secult
Haddad

N/A

COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DA Prestação de serviços de Informática - Gestão
INF.
16.636.540/00 INFORMACAO
e Integração a Rede IP Multisserviços,
1410.01.0001575/2
004112/0
01-04
DO ESTADO DE
Conexão a Internet, Acesso a Ambiente
020-83
0
MINAS GERAISMainframe e Acesso VPN
PRODEMGE

03.506.307/00
01-57

Fabiane de
Oliveira
Barbosa e
15/06/2020
Jaziel Franciso
Lima

Carolina
Leão da
Fonseca

1410.01.0001549/2
020-09

Prestação de serviços de Informática Hospedagem de servidores

Fabiane de
Oliveira
Barbosa e
15/06/2020
Jaziel Franciso
Lima

Carolina
Leão da
Fonseca

COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DA
INF.
16.636.540/00 INFORMACAO
004118/0
01-04
DO ESTADO DE
0
MINAS GERAISPRODEMGE

9288241

1271005
000071/2019

1271005
000012/2021

COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DA
INF.00397 16.636.540/00 INFORMACAO Acesso a Solução de business intelligence - BI 1410.01.0000380/2
9238244
5.00
01-04
DO ESTADO DE
e capacitação a distancia
019-50
MINAS GERAISPRODEMGE

9241621

9315137

1271005
000008/2021

1271005
000001/2020

9197643

1271005
000066/2018

Prestação de serviço de pesquisa e
1410.01.0009376/2
comparação de preços com disponibilização
020-43 (processo
de 02 (duas) licenças de acesso online da
originário)
versão PLUS do Sistema Banco de Preços

---

---

02.491.558/00
01-42

62.541.735/00
01-80

25.361.124/00
01-23

UNIDAS
VEICULOS
ESPECIAIS S.A.

AMC
INFORMÁTICA
LTDA

AACP SERVICO
AMBIENTAL
EIRELI

Carolina
Leão da
Fonseca

Viviane

18/09/2021

17/09/2024

28/02/2023

Lucas
Henrique de
Almeida
Amorim,
29/02/2020
Douglas Tiso
Vinhas Brito e
Marco Aurélio

Marco (DCC)

16/12/2022

17/12/2019

Fabiane de
Oliveira
Barbosa

10/12/2022

10/11/2022

Arlina Raposo
Érika
Simões ; Edson
Ribeiro
10/12/2021
Luís Ribei;
Andrade Roberto Silva
Macedo;

10/11/2021

23/11/2022

Viviane da
Cunha Silva
(SPGF)

Carolina
Jaziel Francisco
Leão da
24/11/2018
Lima
Fonseca

Érika
Ribeiro
Andrade

Samya
1410.01.0000024/2 Abdallah
020-56
Tavares
Haddad

Contratação de serviços de locação de veículo
automotor novo para transporte de pessoas e
pequenas cargas, sem condutor, sem
1410.01.0001122/2
fornecimento de combustível, com
021-89
quilometragem livre, com seguro total sem
franquia, e com manutenção preventiva e
corretiva

Despesas com impressão/copia
monocromatica e colorida formato a4 e
locação de impressoras - (outsourcing)

Serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas 1410.01.0000323/2
d'água e Reservatórios de Água Potável
021-31

COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DA
INF.
Prestação de serviços de Informática 16.636.540/00 INFORMACAO
1410.01.0003546/2
003730/0
Controle de Ativos do TIC e Suporte Técnico a
01-04
DO ESTADO DE
020-22
0
Servidores.
MINAS GERAISPRODEMGE

---

NP TECNOLOGIA
E GESTÃO DE
DADOS LTD

9301242

07.797.967/00
01-95

1271005
000016/2021

9313046

9256738

9258842

9258843

9287509

1271005
000032/2021

1271005
000011/2020

1271005
000012/2020

1271005
000013/2020

1501561
000016/2021

27/05/2025

27/05/2025

27/05/2025

31/07/2026

Fabiane de
Oliveira
Barbosa e
28/05/2020
Jaziel Franciso
Lima
Fabiane de
Oliveira
Barbosa e
28/05/2020
Jaziel Franciso
Lima
Fabiane de
Oliveira
Barbosa e
28/05/2020
Jaziel Franciso
Lima

Samya
1410.01.0002089/2 Abdallah
020-76
Tavares
Haddad

Samya
Adesão à Rede IP - Unidades Mariana, Ouro 1410.01.0002091/2 Abdallah
Preto, Cordisburgo
020-22
Tavares
Haddad

Samya
1410.01.0002092/2 Abdallah
020-92
Tavares
Haddad

MGS MINAS
Silvia
Gilma
33.224.254/00
GERAIS
1410.01.0001064/2 Sanguinete
Brandão,
Apoio administrativo e conservação e limpeza.
01/08/2021
01-42
ADMINISTRACAO
021-06
/ Samya Cristiane Kelly
E SERVICOS S/A
Haddad e Simone Lins.

8000030/ 05.423.963/00
2020
01-1

8000027/ 05.423.963/00
2020
01-1

OI MOVEL S/A

OI MOVEL S/A

OI MOVEL S/A

Adesão à Rede IP - Unidade de Juiz de Fora

Adesão à Rede IP - Unidades BH

20/11/2024

Eliani Gladyr
20/11/2021
da Silva DLLLB

8000026/ 05.423.963/00
2020
01-1

---

outsourcing de impressão, com assistência
Samya
técnica e manutenção corretiva, preventiva e 1410.01.0002554/2 Abdallah
especializada, reposição de peças e
021-31
Tavares
insumos,A3
Haddad

Selbetti Gestão
83.483.230/00
de Documentos
01-86
S.A.

2016

276

-

52

R$ 1.398.356,11

R$ 5.213.603,91

106

Just. Aumento/Diminuição

Total remuneração
paga no ano (inclusive
13º salário)

Total remuneração paga
no ano (inclusive 13º
salário)

Quantidade
(Ref. dezembro)

Quantidade (Ref.
dezembro)

Inativo

R$ 9.521.461,26

Ativo

SECRETARIA DE TURISMO

-

R$ 8.743.190,08

214

Just. Aumento/Diminuição

Total remuneração
paga no ano (inclusive
13º salário)

Total remuneração paga
no ano (inclusive 13º
salário)

Quantidade
(Ref. dezembro)

Quantidade (Ref.
dezembro)

Inativo

Ativo

SECRETARIA DE CULTURA

2016

-

Just. Aumento/Diminuição

-

Just. Aumento/Diminuição

DETALHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL (ATIVO, INATIVO) - Informações extraídas de Relatórios de Cargos SEPLAG.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Nomeação,exoneração,
disposição, aposentadoria

4

R$ 1.223.372,55

R$ 5.129.793,25

83

Nomeação,exoneração,
disposição, transferência,
aposentadoria

Total remuneração
paga no ano (inclusive
13º salário)

Quantidade (Ref.
dezembro)

Just. Aumento/Diminuição

Total remuneração paga
no ano (inclusive 13º
salário)

R$ 10.176.834,09

Quantidade (Ref.
dezembro)

SECRETARIA DE TURISMO

2017

297

Just. Aumento/Diminuição

Total remuneração
paga no ano (inclusive
13º salário)

Inativo

R$ 8.536.361,18

211

Quantidade (Ref.
dezembro)

Inativo

Ativo

Total remuneração paga
no ano (inclusive 13º
salário)

Quantidade (Ref.
dezembro)

Ativo

SECRETARIA DE CULTURA

2017

A partir de nov/2017 foram
transferidos servidores para
SEESP

Just. Aumento/Diminuição

Aposentadoria

Just. Aumento/Diminuição

DETALHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL (ATIVO, INATIVO) - Informações extraídas de Relatórios de Cargos SEPLAG.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

R$ 5.166.019,85

94

Ativo

8.312.057,17

Total remuneração paga
no ano (inclusive 13º
salário)

R$

Quantidade (Ref.
dezembro)

4

Just. Aumento/Diminuição
Nomeação,exoneração,
disposição, transferência,
aposentadoria

SECRETARIA DE TURISMO

2018

300

Nomeação,exoneração,
disposição, progressão,
promoção, aposentadoria

Inativo

10.641.858,22

R$ 114.046,21

Total remuneração
paga no ano (inclusive
13º salário)

R$

Total remuneração
paga no ano (inclusive
13º salário)

Quantidade (Ref.
dezembro)

Just. Aumento/Diminuição

Total remuneração paga
no ano (inclusive 13º
salário)

Quantidade (Ref.
dezembro)

197

Quantidade (Ref.
dezembro)

Inativo

Ativo

2018
SECRETARIA DE CULTURA

A partir de nov/2017 foram
transferidos servidores para
SEESP

Just. Aumento/Diminuição

Aposentadoria

Just. Aumento/Diminuição

DETALHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL (ATIVO, INATIVO) - Informações extraídas de Relatórios de Cargos SEPLAG.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

301

R$ 10.370.320,07

R$ 14.043.442,89

297

Nomeação,exoneração,
disposição, progressão,
promoção, aposentadoria

Total remuneração
paga no ano (inclusive
13º salário)
Quantidade
(Ref. dezembro)

Total remuneração paga
no ano (inclusive 13º
salário)

Quantidade
(Ref. dezembro)
Just. Aumento/Diminuição

Inativo

R$ 11.090.864,94

Ativo

SECULT

2020

303

R$ 10.829.913,85

237

Nomeação,exoneração (Decretos
47.606/18 e 47.608/19),
disposição, aposentadoria Reorganização administrativa Lei
23.304/2019

Total remuneração
paga no ano (inclusive
13º salário)

Quantidade (Ref.
dezembro)

Total remuneração paga
no ano (inclusive 13º
salário)

Quantidade (Ref.
dezembro)
Just. Aumento/Diminuição

Inativo

Ativo

SECULT

2019

Just. Aumento/Diminuição

Aposentadoria/Falecimento

Just. Aumento/Diminuição

Reorganização administrativa
Lei 23.304/2019

Devido a reorganização contemplada pela Lei 23.304/2019, a SEC e a SETUR, se tranformaram em SECULT

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

317

Quantidade
(Ref.
dezembro)

R$21.482.778,79

Total remuneração paga
no ano (inclusive 13º
salário)

Ativo
Quantidade
(Ref.
dezembro)
291

Nomeação,exoneração,
disposição, progressão,
promoção, aposentadoria

2021
SECULT

Just. Aumento/Diminuição

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

R$11.300.576,64

Total remuneração
paga no ano (inclusive
13º salário)

Inativo

Aposentadoria/Falecimento

Just. Aumento/Diminuição

