
Programas e ações do governo 

 

Fomento e Incentivo à Cultura 

Atividades de Ensino e de Extensão do Cefart – Centro De Formação Artística e Tecnológica 

Apoiar, incentivar, realizar e fortalecer ações de estímulo à democratização do acesso à cultura 

e aos seus mecanismos de fomento, incentivo, formação, desenvolvimento, qualificação e 

aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e culturais, contribuindo para o fortalecimento e 

a profissionalização do mercado de produção cultural e artística do estado, visando à ampliação 

das redes e das ações, bem como a distribuição descentralizada de recursos entre os diversos 

setores da cultura e ainda por todas as regiões de Minas Gerais. 

Eixo:  Educação e Cultura. Responsável Fundação Clóvis Salgado 

Apoiar, incentivar e realizar ações de formação, desenvolvimento, qualificação e 

aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e culturais, contribuindo para o fortalecimento e 

a profissionalização da produção cultural e artística do estado. 

Promoção e Difusão Cultural 

Fomento dos Espaços Culturais 

Produzir, promover, veicular e difundir as artes, a cultura e o patrimônio arquivístico, 

bibliográfico e museológico do estado em diversos espaços, contribuindo para a educação, 

formação de público e consumo culturais. 

Eixo:  Educação e Cultura. Responsável Fundação Clóvis Salgado 

Fomentar criação, produção, promoção, difusão e democratização das artes e da cultura. 

Promoção e Difusão Cultural 

Produção de Espetáculos dos Corpos Artísticos 

Produzir, promover, veicular e difundir as artes, a cultura e o patrimônio arquivístico, 

bibliográfico e museológico do estado em diversos espaços, contribuindo para educação, 

formação de público e consumo culturais. 

Eixo:  Educação e Cultura. Responsável Fundação Clóvis Salgado 

Gestão e manutenção dos corpos artísticos da FCS: Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Cia de 

Dança Palácio das Artes e Coral Lírico de Minas Gerais, com o objetivo de realizar apresentações 

de concertos sinfônicos, apresentações de óperas e espetáculos de dança, eventos de 

comprovada qualidade técnica e artística, que proporcionem lazer, entretenimento e cultura à 

população de Minas. 

Modernização e Preservação da Infraestrutura Cultural 

Revitalização dos Espaços Culturais 

Modernizar espaços culturais mineiros proporcionando condições necessárias para o 

desenvolvimento de suas atividades específicas com eficiência e eficácia. Buscar a 

sustentabilidade e acessibilidade de suas instituições culturais. Criar, fortalecer e otimizar a 



infraestrutura cultural com a ampliação dos serviços públicos visando atender às diversas 

necessidades dos cidadãos. Manter o funcionamento adequado de seus espaços para prestar 

serviços de qualidade e viabilizar a visitação presencial e virtual ao acervo pelo público em geral. 

Eixo: Educação e Cultura. Responsável Fundação Clóvis Salgado 

Revitalizar o Jardim Interno do Palácio das Artes e o Jardim atrás do bloco B1 do Palácio das 

Artes e modernizar o Grande Teatro do Palácio das Artes. 

Apoio à Administração Pública 

Direção Superior 

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando a garantir recursos humanos, materiais, 

financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do 

estado de minas gerais. 

Eixo: Especial. Responsável Fundação Clóvis Salgado 

Definir, coordenar e supervisionar, no âmbito organizacional interno e/ou setorial, ações 

visando ao cumprimento das atribuições institucionais. 

Apoio à Administração Pública 

Planejamento, Gestão e Finanças 

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando a garantir recursos humanos, materiais, 

financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do 

estado de minas gerais. 

Eixo: Especial 

Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os 

serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições 

institucionais. 

Apoio à Administração Pública 

Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando a garantir recursos humanos, materiais, 

financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do 

estado de minas gerais. 

Eixo: Especial. Responsável Fundação Clóvis Salgado 

Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos 

sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições 

institucionais. 

Obrigações Especiais 

Precatórios e Sentenças Judiciárias 

Realizar despesas obrigatórias decorrentes de comandos constitucionais ou legais em relação às 

quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, 



tais como dívidas, ressarcimentos, indenizações, transferências constitucionais a municípios, 

pagamento de proventos de inativos e outras afins. 

 

Eixo: Especial. Responsável Fundação Clóvis Salgado 

Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em 

vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder 

judiciário contra a fazenda pública. 

 


