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MOSTRA ARENA DA CULTURA

POLÍTICA DE FOMENTO À CULTURA EM BELO HORIZONTE



POLÍTICA DE FOMENTO À CULTURA EM BELO HORIZONTE

• Lei Municipal de Incentivo à Cultura - LMIC (Lei nº 11010/2016): principal instrumento por meio do 
qual o poder público assegura o fomento a artistas e empreendedores culturais da cidade.

• Investimento direto no setor, com a destinação de recursos para a realização de atividades 
culturais, beneficiando, assim, os artistas e empreendedores e toda a população, que tem 
acesso a uma programação diversa e plural.

• Desde 2017, os editais possuem publicação regular, com aumento de recursos destinados ano 
a ano e foco na desconcentração territorial e inclusão de agentes culturais que até então não 
acessavam os recursos.



POLÍTICA DE FOMENTO À CULTURA EM BELO HORIZONTE

• São publicados pela PBH editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, em duas modalidades: 

Fundo (repasse de recurso direto) - Multilinguagens, BH nas Telas, Descentra e Zona 
Cultural Praça da Estação;

Incentivo Fiscal, que contempla as diferentes linguagens artísticas e onde, após a 
aprovação no Edital, os proponentes estão aptos a buscarem empresas incentivadoras no 
mercado. As empresas que incentivarem projetos culturais contarão com o benefício de 
dedução integral dos valores repassados no ISSQN devido ao Município.

• Além destes, a Fundação Municipal de Cultura possui editais direcionados especificamente às 
linguagens artísticas e para uso dos espaços públicos culturais do município, como são os casos 
do CenaPlural, do Concurso Nacional de Literatura Prêmio Cidade de Belo Horizonte, entre 
outros, com repasse de recursos diretamente aos contemplados.



POLÍTICA DE FOMENTO À CULTURA EM BELO HORIZONTE

Beneficiam todas as regionais da cidade, 

dos projetos aprovados para cada Região 
Administrativa de Belo Horizonte.

com o mínimo de 3% 
Entre 2017 e 2020, houve uma ampliação do 
orçamento destinado ao Incentivo Fiscal de

13,18%.

No mesmo período, o orçamento destinado ao 
Fundo Municipal de Cultura foi ampliado em

28,32%.
R$ 23,3 milhões

Mais de

em editais publicados somente em 2020, 
com a manutenção de todas as publicações 
programadas, ainda que diante da queda de 

arrecadação do município.



POLÍTICA DE FOMENTO À CULTURA EM BELO HORIZONTE

CenaPlural, em 2020, foi adaptado para realizar apresentações artísticas 
no formato on-line (música, teatro, dança, contação de histórias e circo), 

com aumento do número de selecionados de

40 para 120.

Está em análise na Secretaria 
Municipal de Fazenda a mudança 

de cálculo para o incentivo fiscal a 
projetos culturais por meio da LMIC.

 (cerca de R$760 mil) foram assegurados para a 
manutenção e programação anual de espaços 
que tiveram de ser fechados com a pandemia.

No edital geral do Fundo Municipal de Cultura 2020, 

10% dos recursos



LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC

FESTIVAL DE ARTE NEGRA ꟷ FAN
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LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC

• Em 2020, a Prefeitura de Belo Horizonte teve uma participação ativa nas mobilizações visando 
à aprovação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei Federal 14.017), reconhecendo esta 
como o principal instrumento para o auxílio emergencial aos agentes culturais impactados pela 
pandemia da Covid-19.

• Por meio da Lei Aldir Blanc, foram repassados ao município R$15.890.620,34 milhões.

• Belo Horizonte foi uma das primeiras capitais do país a concluírem o processo.



LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC

98% do total 
de recursos recebido pelo 
município foi executado 
(R$15.633.000 milhões), 

atendendo a todos aqueles 
que se inscreveram para 

receber o benefício e 
cumpriram as exigências 

da Lei Federal e da 
regulamentação municipal 

da mesma.

Já no edital (inciso III), foram        

631 candidaturas 
contempladas, incluindo 
profissionais da cultura, 

agentes culturais e coletivos 
artísticos (com a estimativa 
de benefício direto de 1.350 
profissionais da cultura). 

O valor destinado aos 
contemplados no edital foi de 

R$ 8,910 milhões.

Foram                              

626 espaços 
artísticos e culturais, micro 

e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, 

instituições e organizações 
culturais comunitárias 

contempladas no inciso II, 
somando R$ 6,723 milhões 

destinados a esta categoria. 



POLÍTICAS DE FORTALECIMENTO DO AUDIOVISUAL
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• Em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura têm investido, 
ao longo dos últimos anos, no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao audiovisual na 
cidade, na busca por valorizar e potencializar a vocação de Belo Horizonte.

• O destaque nesse sentido foi a criação, em 2018, do BH nas Telas - Programa de Desenvolvimento do 
Audiovisual: investimento de R$9,6 milhões pela Prefeitura, com a publicação de editais e a criação 
do Núcleo de Produção Digital (NPD), para oferta de cursos gratuitos de formação em audiovisual.

• Somente em 2019, foram ofertadas pelo NPD 12 oficinas, totalizando 1.284 atendimentos. Em 2020, 
as atividades foram realizadas no formato virtual, diante da pandemia, integrando a agenda da 
Escola Livre de Artes Arena da Cultura. Em 2021, as oficinas do NPD e demais atividades voltadas ao 
audiovisual seguem sendo ofertadas na grade da Escola Livre de Artes no formato virtual.

POLÍTICAS DE FORTALECIMENTO DO AUDIOVISUAL
BH nas Telas



POLÍTICAS DE FORTALECIMENTO DO AUDIOVISUAL

• Atualmente, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura começam a executar o plano 
de implementação da Belo Horizonte Film Commission, estrutura criada com o objetivo de atrair filmagens, 
fortalecer o turismo e gerar negócios.

• Por meio da Belo Horizonte Film Commission, as filmagens nos espaços públicos da cidade serão autorizadas 
de modo mais célere e ágil, os profissionais do setor terão acesso a descontos progressivos, um catálogo 
de locações e a um espaço para o cadastro de profissionais e serviços, entre diversos outros benefícios.

Film Commission



POLÍTICAS DE FORTALECIMENTO DO AUDIOVISUAL

• Ainda como parte da estrutura da Prefeitura voltada ao fortalecimento das políticas do audiovisual, são 
destaques o Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte - MIS BH e o Cine Santa Tereza.

• No MIS BH, o foco está na preservação dos acervos audiovisuais representativos da produção local, 
englobando a catalogação, tratamento, guarda, pesquisa e divulgação. Essas ações se somam às atividades 
de acesso e difusão, que incluem ações de educação patrimonial, pesquisas agendadas, exposições, 
entre outras iniciativas. A exposição “TV Itacolomi: A Pioneira de Minas” pode ser visitada virtualmente 
no momento, no site portalbelohorizonte.com.br/visitas-virtuais, que reúne também visitas virtuais a 
exposições de outros museus públicos municipais.

• O Cine Santa Tereza, por sua vez, ocupa espaço primordial para o fortalecimento das políticas voltadas 
à democratização do acesso ao cinema e audiovisual, contando com uma sala de cinema, uma sala 
dedicada ao NPD e uma biblioteca pública com acervo especial sobre a temática.

Museu da Imagem e do Som e Cine Santa Tereza



PRAÇA DA ESTAÇÃO
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ZONA CULTURAL PRAÇA DA ESTAÇÃO



ZONA CULTURAL PRAÇA DA ESTAÇÃO

• Instituída por meio do Decreto Municipal n° 15.587/2014, a Zona Cultural Praça da Estação é um 
território da cidade reconhecido por instituições públicas e pela sociedade civil como lugar de 
referência para a realização de práticas culturais e artísticas, de caráter urbano e tradicionais.

• Em 2019, a Prefeitura deu início ao Projeto Zona Cultural Praça da Estação, criado com o objetivo 
de integrar poder público, iniciativa privada, equipamentos culturais, artistas, agentes, produtores 
culturais e sociedade civil na valorização da diversidade cultural da região, potencializando e 
ampliando as atividades culturais do território e o convívio entre as pessoas.



ZONA CULTURAL PRAÇA DA ESTAÇÃO

• O edital Zona Cultural Praça da Estação 2019-2020 foi um destaque entre as iniciativas, com a 
destinação de R$500 mil para a realização de projetos como mostras, festivais e ações de caráter 
contínuo. As primeiras atividades ocorreram no início de 2020 (interrompidas diante da pandemia). 
Atualmente, a Prefeitura dialoga com os empreendedores responsáveis pelos projetos para 
avaliação da possibilidade de adaptação para o formato virtual.

• Um novo edital do Zona Cultural Praça da Estação está programado para 2021 e já teve início 
o diálogo com os espaços e agentes culturais situados no território, com o objetivo de definir 
estratégias para a retomada da ocupação da Zona Cultural na medida em que as condições 
sanitárias permitirem.
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LAGOA DA PAMPULHA E MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA

CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA



CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA

• Principal cartão-postal de Belo Horizonte, o Conjunto Moderno da Pampulha (nomeado pela Unesco, 
em 2016, como Patrimônio Cultural da Humanidade) possui relevância econômica, cultural e 
turística fundamental para a cidade, o que é reconhecido pela Prefeitura por meio de investimentos 
e ações diversas na região.

• Entre seus diversos monumentos, estão importantes espaços culturais administrados pela 
Prefeitura, como são os casos do Museu de Arte da Pampulha (MAP), da Casa do Baile - Centro de 
Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design e do Museu Casa Kubitschek.



CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA
Pampulha Território Museus

Uma ação importante na busca por 
ampliar as políticas de patrimônio 
cultural e memória e de fomento à 
cultura e às artes visuais do município, 
buscando potencializar a visitação 
aos três espaços museais citados, foi 
o lançamento do Pampulha Território 
Museus, em dezembro de 2020.

Até dezembro de 2021, a iniciativa realizará:

• 3 exposições, 
• 20 atividades culturais, 
• 48 atividades educativas, 
• 10 projetos de design e 
• 3 publicações, com foco em aspectos como a valorização das 

artes, arquitetura, história, urbanismo, paisagismo e design.



CIRCUITO MUNICIPAL DE CULTURA ꟷ PRAÇA DA ESTAÇÃO
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CIRCUITO MUNICIPAL DE CULTURA



CIRCUITO MUNICIPAL DE CULTURA

• Projeto estratégico da Prefeitura de Belo Horizonte, tem a proposta de potencializar a programação 
cultural e artística da cidade, por meio da valorização da produção local e da relação com 
manifestações artísticas e culturais do cenário brasileiro e internacional, atendendo a todas as 
regiões de Belo Horizonte.

• Lançado em dezembro de 2019, foi adaptado para o formato virtual após o início da pandemia da 
Covid-19, com a maior parte das atividades sendo transmitidas pelo site e redes sociais.



CIRCUITO MUNICIPAL DE CULTURA

Teve, até o 
momento, mais de

300
apresentações 

realizadas.

O público 
alcançado pelas 

atividades já 
supera as

450 mil
pessoas.

Desde o início, já contou com a 
participação de mais de

1.000 

trabalhadores da cultura, 
entre artistas, mestres 

da cultura popular, 
produtores e técnicos, 

reforçando seu importante 
papel de fomento ao setor 

em Belo Horizonte.

Toda a programação é

gratuita,

contemplando as diversas 
linguagens artísticas e 

faixas etárias.



FESTIVAIS

ZONA CULTURAL PRAÇA DA ESTAÇÃO ꟷ VIRADA CULTURAL
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FESTIVAIS

• Nos últimos anos, a Prefeitura de Belo Horizonte consolidou uma agenda de festivais que valorizam 
as diversas linguagens artísticas e se tornaram referência nacional e internacional. São eles: Festival 
Internacional de Teatro, Palco & Rua de Belo Horizonte - FIT BH, Festival de Arte Negra de Belo 
Horizonte - FAN BH, Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte - FIQ BH, Virada 
Cultural de Belo Horizonte e Festival Literário Internacional de Belo Horizonte - FLI BH.

• Somente entre 2017 e 2020, os festivais realizados pela Prefeitura reuniram um público estimado de 
750 mil pessoas, em mais de 1.300 atividades realizadas em todas as regiões da cidade.



FESTIVAIS

Em 2020, uma 
edição especial do 

Festival Internacional 
de Quadrinhos foi 

realizada, no formato 
virtual, o FIQ em Casa.

Em 2021, os festivais estão sendo 
programados para ocorrer no 

formato virtual ou híbrido (com 
atividades on-line e presenciais), 
de modo a atender os protocolos 

sanitários vigentes. Estão 
programados para este ano: FLI BH, 
Virada Cultural de Belo Horizonte e 

FAN BH.

Os eventos são realizados pela Prefeitura 
em parceria com Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs), e têm um grande 
impacto positivo na cadeia produtiva 

da cultura: a realização do FLI e Virada 
injetará R$2,5 milhões na economia da 

cultura; já o FAN tem orçamento estimado 
em cerca de R$2 milhões.

Desafio gerado pela pandemia: reorganizar os festivais para a realidade atual.



Obrigada!


