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O que é o Plano Estadual de Cultura?
O Plano Estadual de Cultura (PNC) foi instituído pela lei nº 10.363/2016. Reúne os
princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que orientam o setor público no
desenvolvimento da política estadual de cultura. É um documento que contém a
descrição de programas, projetos e ações voltados à valorização, preservação e
promoção das artes e da cultura regional.
O que é o Sistema Estadual de Cultura?
Criado pela Lei nº 10.362/2016, o Sistema Estadual de Cultura é um modelo de
gestão e promoção das políticas públicas, elaborado e executado de forma
compartilhada com os segmentos culturais, Estado e sociedade em geral. Ele
também está inserido no Sistema Nacional de Cultura e se constitui no principal
articulador, no âmbito estadual, das políticas públicas de cultura.

Como o Plano Estadual de Cultura foi elaborado?
O Plano Estadual de Cultura foi elaborado após um amplo debate e resultou em um
documento criado em conjunto com a sociedade. Começou a ser escrito em 2011 e
durante dois anos foi discutido por meio de fóruns regionais e estaduais. Em 2013,
chegou a ser encaminhado para a Casa Civil, mas precisou ser revisto para inclusão
de metas e ações. Em 2015, foi revisado e novamente discutido com a sociedade
através de debates presenciais em diferentes regiões de Mato Grosso e por consulta
pública online no site www.participacaosocial.mt.gov.br, finalizando com a definição
das metas a serem alcançadas na vigência do plano. Depois desse processo, foi
encaminhado para a Assembléia Legislativa para apreciação e posterior aprovação
da lei.

Qual o prazo de vigência do Plano Estadual de Cultura?
O plano tem duração de 10 anos, com vigência até 2026. A lei prevê revisão do
documento após quatro anos, sendo assim, como o plano foi aprovado em 2016, a
primeira revisão está prevista para 2020.

Para que serve o Plano Estadual de Cultura?
O Plano Estadual de Cultura foi criado para promover, preservar e valorizar as artes e
a cultura de Mato Grosso. Sendo assim, é o documento que direciona quais devem
ser as ações e projetos a ser realizados para atingir as metas e os objetivos
propostos.

Quais os eixos e diretrizes do Plano Estadual de Cultura?
O Plano Estadual de Cultura está dividido em cinco eixos: Gestão da Cultura,
Diversidade Artística e Cultural, Acesso à Cultura, Desenvolvimento Sustentável e
Participação e Controle Social. Cada eixo, por sua vez, estabelece uma diretriz a ser
seguida para o desenvolvimento dos programas e projetos voltados ao alcance dos
objetivos do Plano.
Do Estado - Gestão da Cultura
1. Fortalecer a gestão da cultura no Estado de Mato Grosso por meio de legislações e
mecanismos específicos, em articulação com as demais esferas de governo,
instituições e empresas do setor privado e organizações da sociedade civil, de forma
descentralizada para todos os municípios do Estado.

Da Diversidade - Diversidade Artística e Cultural
2. Desenvolver políticas, programas e ações de valorização da diversidade artística e
cultural do Estado, que promovam reconhecimento, preservação, fomento,
intercâmbio e difusão das expressões e do patrimônio histórico e cultural.
Do Acesso - Acesso à Cultura
3. Garantir o acesso dos cidadãos aos bens e serviços culturais, valorizando a
diversidade da cultura mato-grossense, promovendo ações, eventos e intercâmbios
culturais com democratização e descentralização da cultura.
Do Desenvolvimento Sustentável - Economia Criativa
4. Assegurar as condições necessárias para a implementação e consolidação da
economia criativa no Estado de Mato Grosso.
Da Participação e Controle Social - Transparência, Participação e Controle
5. Aprimorar os instrumentos de participação e controle social para a formulação de
políticas culturais e acompanhamento da aplicação dos recursos destinados ao
fomento das artes e cultura de Mato Grosso.

Quais são os Princípios do Plano Estadual de Cultura?
O Plano descreve 12 Princípios que devem ser seguidos para a definição dos
objetivos. São eles:
I - liberdade de expressão, criação e fruição;
II - diversidade cultural;
III - respeito aos direitos humanos;
IV - direito de todos à arte e à cultura;
V - direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;
VI - direito à memória e às tradições;
VII - responsabilidade socioambiental;
VIII - valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável;
IX - democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;
X - responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas
culturais;
XI - colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da
Economia da Cultura e da Economia Criativa;
XII - participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas
culturais.
Quais são os Objetivos do Plano Estadual de Cultura?
O plano prevê 14 objetivos que devem ser alcançados visando melhorar o cenário
atual da cultura mato-grossense, e, desta forma, valorizar, preservar e promover
as artes e a cultura do Estado.
I - implantar, articular e integrar sistemas de gestão cultural;
II - fortalecer e ampliar os mecanismos de financiamentos públicos da cultura no
Estado;

III - fortalecer e descentralizar as políticas públicas de cultura, atingindo todas as
regiões do Estado;
IV - qualificar a gestão pública na área cultural do Estado de Mato Grosso;
V - promover políticas culturais de integração da cultura com outros setores da
sociedade mato-grossense;
VI - preservar e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial;
VII - valorizar e difundir a diversidade étnica e cultural mato-grossense;
VIII - qualificar os agentes e gestores culturais, reduzindo a informalidade;
IX - reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões dos grupos tradicionais da
cultura mato-grossense;
X - ampliar e fortalecer programas que promovam os setores e segmentos culturais;
XI - ampliar as ações de intercâmbio das artes e cultura mato-grossense com outros
Estados brasileiros e outros países;
XII - democratizar o acesso da sociedade mato-grossense às artes e à cultura;
XIII - desenvolver a Economia da Cultura e a Economia Criativa no Estado de Mato
Grosso;
XIV - consolidar processos de participação e controle da sociedade nas políticas
culturais.
Quais são as Estratégias do Plano Estadual de Cultura?
Ao todo, são 17 estratégias previstas no Plano Estadual, que são definidas para
direcionar o alcance dos objetivos.
1. Instituir o Sistema Estadual de Cultura e incentivar a criação dos sistemas
municipais de cultura.
2. Diversificar os mecanismos de financiamento para a política cultural.
3. Estabelecer critérios claros para aplicação dos recursos na política de cultura em
todas as regiões do Estado.

4. Qualificar a gestão das políticas públicas para a cultura, por meio da ampliação das
capacidades de planejamento, execução e articulação institucional com as demais
esferas de governo, instituições e empresas do setor privado e organizações da
sociedade civil.
5. Desenvolver políticas transversais da área cultural com outras áreas.
6. Fortalecer a rede de cooperação entre órgãos do governo estadual, municipal e de
organizações civis para promover o conhecimento sobre o patrimônio material e
imaterial do Estado, por meio da implementação de mapeamentos, realização de
inventários e oferta de graduação e especialização na área cultural.
7. Estimular o registro profissional e seguridade social para os profissionais da
cultura.
8. Promover capacitação e qualificação em nível técnico, graduação e pós-graduação
nas áreas artísticas da diversidade cultural, para agentes, produtores e demais
profissionais da cultura.
9. Criar e implementar programas de preservação da memória dos povos
tradicionais.
10. Criar e ampliar projetos e ações para o fomento dos setores artísticos.
11. Criar políticas públicas de incentivo e valorização ao desenvolvimento de ações
das manifestações culturais, de forma democrática e descentralizada.
12. Criar, modernizar, ampliar e implementar equipamentos e espaços culturais que
realizem ações de formação de público e garantam o acesso à população.
13. Ampliar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social à cultura.
14. Fomentar a realização de cursos, oficinas culturais e treinamentos com vistas à
capacitação técnica para a produção de bens e serviços culturais sustentáveis.
15. Fomentar infraestrutura de criação, produção, distribuição/circulação e
consumo/fruição de bens e serviços.

16. Constituir e aprimorar instrumentos de participação social de forma a facilitar os
processos de formulação, implementação, acompanhamento e avaliação das
políticas públicas de cultura.
17. Ampliar a transparência e fortalecer o controle social sobre os modelos de
gestão das políticas culturais.
Quais são as Metas do Plano Estadual de Cultura?
O plano prevê 20 metas, descritas para quantificar as ações a serem executadas
visando ao alcance dos objetivos.
Meta 01
Sistema Estadual de Cultura implantado, 60% dos municípios com sistema de cultura
institucionalizado e 100% dos municípios com órgãos gestores da cultura e conselho
de cultura instituído.
Meta 02
Conferencia Estadual de Cultura realizada regularmente a cada 02 anos com
presença de representantes das três esferas.
Meta 03
01 reunião anual com gestores municipais.
Meta 04
Frente parlamentar criada na Assembléia Legislativa.
Meta 05
Sistema de inscrição e acompanhamento de projetos culturais implantado.

Meta 06
Programa de fomento a cultura criado garantindo a vinculação de 0,5% da receita
tributária líquida ao Fundo Estadual de Política Cultural. Instituição da Lei Estadual
de Incentivo para fomento de projetos culturais e estímulo a 15% dos municípios
com lei de incentivo a cultura. 01 evento anual de sensibilização aos empresários,
contadores e gestores municipais para que patrocinem a cultura local.
Meta 07
Mapeamento Cultural-Territorial do estado de Mato Grosso realizado com a criação
guia cultural e calendário das manifestações culturais.
Meta 08
Representação regional do Centro-Oeste do Ministério da Cultura implantado em
Mato Grosso.
Meta 09
Observatório da Cultura – implantado em 04 anos.
Meta 10
Programa de articulação institucional criado. Termo de cooperação firmado com
sistema "S" (SESC, SESI, SEBRAE, SENAR), Terceiro Setor (ONGs) e outras instituições.
Colaboração estabelecida com Secretaria de Estado de Educação para implantação
de conteúdos culturais nos currículos escolares de 50% das escolas estaduais e
incentivo às escolas municipais.
Meta 11
Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural criado e implantado com articulação de
uma rede de cooperação para troca de informações e boas práticas para
preservação das cidades históricas do estado.

Meta 12
Biblioteca estadual como referência e 30% dos municípios com bibliotecas de
referência.
Meta 13
Programa de capacitação presencial e à distância (EAD) para setor cultural
implantado. 5000 profissionais dos segmentos culturais capacitados em 100% das
regiões de planejamento do estado, 100% dos profissionais em atividade na de
patrimônio material e imaterial dos órgãos públicos, cursos na área cultural para 1%
da população mato-grossense e oferta permanente para formação de conselheiros
de cultura.
Meta 14
1000 bolsas de intercâmbio e difusão cultural para artistas, agentes, estudiosos da
cultura, mestres dos saberes e fazeres da cultura mato-grossense, residentes no
estado, nas características do programa federal de difusão cultural e bolsas para
projetos de pesquisa na área cultural em parceria com a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT e Universidade do Estado de Mato
Grosso – UNEMAT.
Meta 15
Plataforma digital criada com mapeamento cultural e territórios de identidade, guia
com eventos e atividades artísticas e demais manifestações da cultura matogrossense, garantindo espaço seguro para exposição e comercialização dos produtos
da economia criativa na internet.

Meta 16
Rádio e TV cultural digital criada.
Meta 17
100% de recuperação e revitalização dos prédios históricos do estado, incluindo
infraestrutura de acessibilidade, modernização de equipamentos culturais,
garantindo implantação de 01 centro cultural em cada região de planejamento do
estado e a criação da Escola Livre de Arte.
Meta 18
Fortalecimento da economia da criativa através da criação do Centro Permanente da
Economia Criativa (sede) com 12 assessorias regionais. XXX parcerias e consultorias
realizadas nas 12 regiões do estado e calendário com 10 eventos para mostra e
comercialização dos produtos e serviços.
Meta 19
Implantação de Pontos de Cultura em 50% dos municípios do Estado com mínimo
um Pontão por região de planejamento.
Meta 20
Lançamentos de no mínimo um edital, prêmio ou concurso por segmento cultural
por ano.

Quais são as Ações previstas no Plano Estadual de Cultura?
Ao todo, são 103 ações previstas no Plano Estadual de Cultura. Elas definem quais
são as atividades a serem executadas para cumprir uma ou mais metas.
1. Implantar o Sistema Estadual de Cultura.
2. Incentivar a criação dos sistemas municipais de cultura como pré-requisito de
acesso aos recursos do Fundo Estadual de Política Cultural.
3. Ampliar os recursos do Fundo Estadual de Política Cultural.
4. Instituir a Lei Estadual de Incentivo à Cultura (mecenato).
5. Estimular a criação de leis de incentivo à cultura nos municípios do Estado.
6. Estimular empresas domiciliadas em Mato Grosso a patrocinar, por meio de
renúncia fiscal, projetos culturais de profissionais, empresas e entidades sem fins
lucrativos do Estado aprovados em leis de incentivo federal, estadual e/ou
municipal.
7. Instituir a modalidade de premiação no âmbito das ações do Fundo Estadual de
Política Cultural.
8. Garantir a distribuição dos recursos do Fundo Estadual de Política Cultural de
forma equânime para as regiões do Estado.
9. Institucionalizar os Territórios Culturais.
10. Assegurar concurso público para provimento de cargos, com perfil profissional
para área cultural.
11. Criar carreira específica para Secretaria.
12. Constituir assessoria regional de cultura em cada um dos polos regionais de
Mato Grosso.
13. Capacitar gestores públicos de cultura estaduais e municipais.

14. Ampliar a celebração de contratos com instituições de direito privado sem fins
lucrativos, observando a legislação vigente, para gestão cultural de atividades e
espaços públicos.
15. Fortalecer a representação regional do Ministério da Cultura em Mato Grosso.
16. Estimular a criação e instalação de secretarias ou estruturas equivalentes para
atendimento das demandas dos cidadãos e a proteção dos bens e valores culturais
nos municípios.
17. Integrar o Estado ao Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais
(SNIIC).
18. Criar o Observatório da Cultura em Mato Grosso.
19. Implementar o Sistema Estadual de Bibliotecas.
20. Ampliar o quadro funcional da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de
Política Cultural com técnicos capacitados e que sejam profissionais de carreira.
21. Contratar pareceristas, com comprovada experiência artística e/ou cultural, para
compor as Comissões Técnicas de Seleção por meio de processo seletivo ou edital de
credenciamento estadual.
22. Realizar programas de capacitação técnica de agentes locais para a
implementação de planos regionais e municipais de preservação do patrimônio
cultural, captação de recursos e planejamento urbano e rural.
23. Fomentar constituição de consórcios intermunicipais.
24. Desenvolver programas intersetoriais com foco na economia criativa.
25. Fortalecer as parcerias com o sistema “S” (SESI, SESC, SEBRAE, SENAC e outros).
26. Instituir programas de arte e cultura nas escolas, articulados de forma
transversal com a Secretaria de Estado de Educação.
27. Realizar programas de dinamização, qualificação e desenvolvimento sustentável
das cidades históricas ou distritos históricos.

28. Realizar programas que preparem as localidades para atividade turístico cultural
por meio do desenvolvimento da infraestrutura, da consciência patrimonial e da
formação de guias e de gestores.
29. Criar política de preservação de acervos.
30. Criar e implementar o Sistema Estadual de Patrimônio Histórico e Cultural.
31. Incentivar as instituições de classe a buscar, com os órgãos competentes, o
registro para os profissionais da cultura e previdência social.
32. Criar programas de capacitação para o setor cultural nas regiões do Estado.
33. Capacitar agentes e gestores culturais nas áreas de gestão, produção, elaboração
de projetos e prestação de contas.
34. Realizar intercâmbio e residências de artistas e agentes culturais em instituições
nacionais e estrangeiras, na área da cultura.
35. Promover capacitação na área de patrimônio para formação e qualificação da
mão de obra local, para restauro, higienização e catalogação de acervos do
patrimônio, material e imaterial nas regiões.
36. Fomentar programas integrados de formação e capacitação sobre arte,
arquitetura, patrimônio histórico, patrimônio imaterial, antropologia e diversidade
cultural para os profissionais que atuam no turismo e na área da cultura.
37. Criar programa de capacitação de educadores, bibliotecários e outros
mediadores da leitura.
38. Criar e implementar programas de ações de fluxos contínuos, com calendário
anual regional predefinido concomitantes aos das universidades públicas ou
institutos e centros tecnológicos estaduais.
39. Realizar aperfeiçoamento, formação técnica, graduação e pós graduação em
cursos presenciais e à distância (EAD) para atender a demanda dos municípios do
Estado nas áreas da cultura em parceria com instituições de ensino e pesquisa.

40. Criar editais de bolsas de pesquisa e produção científicas na área da cultura para
os segmentos artísticos, em parceria com instituições de ensino técnico e superiores.
41. Criar e implementar linhas de fomento para pesquisas e estudos na área do
patrimônio material e imaterial.
42. Incentivar e valorizar os saberes e fazeres dos mestres da cultura tradicional com
o programa de reconhecimento.
43. Assegurar a participação das manifestações da cultura tradicional, indígena e
quilombola em eventos de grande porte no Estado.
44. Promover a elaboração de inventários sobre a diversidade das práticas religiosas
das culturas tradicionais incluindo seus ritos e festas.
45. Criar editais exclusivos para o atendimento a projetos das festividades dos
grupos da cultura tradicional, indígenas e quilombola.
46. Assegurar recursos para a manutenção dos grupos de cultura tradicional,
indígena e quilombola na confecção do figurino e adereços, fabricação dos
instrumentos e multiplicação dos saberes.
47. Criar programa de intercâmbio cultural internacional para a integração de
estudos e pesquisas das manifestações artísticas e culturais entre os povos.
48. Assegurar editais do programa de apoio à cultura que contemplem projetos da
área da cultura urbana.
49. Assegurar nos editais do programa de apoio à cultura projetos para o segmento
cinema e vídeo, produção de curtas, médias e longas metragens, documentários e
vídeos experimentais e a realização de festivais nacionais, estaduais e regionais.
50. Assegurar apoio para a ampliação e manutenção das atividades cineclubistas em
todos os pólos regionais do Estado.
51. Fomentar as áreas de artes cênicas e música em todas as regiões, incentivando a
criação e manutenção de grupos locais e promovendo ações de capacitação,
produção e circulação.

52. Realizar salão estadual de artes visuais que contemple a participação de obras e
artistas de todas as regiões do Estado e possibilite o intercâmbio com outros Estados
brasileiros e países.
53. Criar programa específico para a realização de festivais estaduais de teatro,
dança e circo.
54. Assegurar nos editais do programa de apoio à cultura projetos que contemplem
a área de gestão cultural.
55. Criar rede estadual de festivais de música que contemple todas as regiões de
Mato Grosso.
56. Criar circuito estadual de feiras literárias.
57. Promover políticas públicas que garantam o acesso ao livro e a fruição estética
através da leitura para toda a sociedade, em ações conjuntas e continuadas,
transformando as bibliotecas públicas municipais em centros de referência em
leitura.
58. Elaborar ferramentas de informação sobre as atividades artísticas e culturais
diversas existentes nos municípios do Estado.
59. Produzir guia cultural das manifestações artísticas e do patrimônio material e
imaterial do Estado.
60. Criar calendário estadual de eventos culturais integrado com os municípios.
61. Assegurar o direito de difusão das produções artísticas e culturais junto aos
meios de comunicação detentores de concessão pública.
62. Criar e implementar Rádio Cultural Digital para divulgação da cultura matogrossense.
63. Fomentar a criação de rede de agentes culturais e instituições civis para
fomento, produção e circulação da produção artística cultural.
64. Fomentar a criação de espaço de comercialização da produção artística e cultural
mato-grossense na internet.

65. Ampliar o número de Pontos de Cultura no Estado de Mato Grosso, definindo um
número mínimo de pontos por região.
66. Implantar Pontão de Cultura em cada polo cultural.
67. Fortalecer a legislação que facilita o acesso da população às atividades culturais.
68. Fomentar a instalação, aparelhamento e modernização de equipamentos
culturais (centros culturais, casas de cultura, bibliotecas, museus, casas do artesão,
praças culturais, galerias de artes, teatros, entre outros) nos municípios do Estado.
69. Revitalizar e otimizar o uso das praças, centros comunitários e espaços públicos
existentes nos municípios e estimular o seu uso pelos grupos, coletivos, entidades e
agentes culturais.
70. Recuperar e revitalizar prédios históricos tombados pelo patrimônio histórico
estadual, públicos ou privados, existentes nos municípios e estimular o seu uso pelos
grupos, coletivos, entidades e agentes culturais.
71. Estimular o Poder Público e a iniciativa privada a doar ou ceder imóveis para fins
culturais.
72. Criar e estimular a instalação de salas e pontos de leitura em espaços públicos e
comunitários.
73. Criar e implementar uma instituição voltada à educação para as artes e
capacitação com cursos permanentes de música, dança, teatro, produção artística,
entre outros.
74. Adequar equipamentos e espaços culturais para a acessibilidade de pessoas com
deficiências.
75. Estabelecer programa integrado para o desenvolvimento de ações culturais
voltadas à infância, adolescência, juventude e terceira idade.
76. Promover programas que reduzam a desigualdade de gêneros por meio da
valorização das práticas culturais específicas de mulheres e diversidade LGBTT
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros).

77. Desenvolver ações específicas para pessoas com deficiências, em perspectiva de
inclusão.
78. Desenvolver ações voltadas aos reeducandos, estimulando a vivência das artes e
o aprendizado das práticas.
79. Desenvolver ações voltadas aos dependentes químicos em tratamento, que
contribuam para a reabilitação psicossocial e econômica.
80. Criar editais que contemplem projetos de libras e braile.
81. Criar programa permanente de desenvolvimento e capacitação de agentes
culturais vinculados a todos os segmentos da cultura.
82. Ampliar parcerias com instituições e municípios para programas e ações de
economia criativa no Estado.
83. Garantir espaços para exposição e comercialização dos produtos culturais,
valorizando a diversidade das formas de sobrevivência e sustentabilidade
socioambiental.
84. Incentivar a criação de cooperativas e associações (consórcios, parceiras e
cooperação técnica) com fins culturais.
85. Criar o centro de promoção de Economia Criativa.
86. Incentivar a realização de feiras municipais, regionais e estaduais para a mostra e
comercialização de artes em geral.
87. Incentivar a criação de programas de qualidade e desenvolvimento tecnológico
de produtos e serviços culturais.
88. Estabelecer cronograma para a eleição dos membros dos conselhos municipais e
estadual de política cultural, com a realização de fóruns ou conferências municipais
regionais para compor os conselhos.
89. Garantir a realização da Conferência Estadual com participação das três esferas
de governo.
90. Fomentar a criação de fóruns de gestores públicos municipais de cultura.

91. Estimular a constituição de fóruns regionais e setoriais de cultura.
92. Estimular a participação de representantes dos municípios nos fóruns estaduais e
nacionais ligados à cultura, dando amplitude e divulgação as suas discussões.
93. Criar frentes parlamentares, nas esferas municipais e estaduais, dedicadas à
cultura e sua relação direta com a sociedade.
94. Consultar representantes de grupos étnicos na formulação de políticas públicas
de cultura, visando à implementação, acompanhamento, avaliação e revisão das
políticas de proteção e promoção de suas culturas.
95. Estimular a criação e/ou fortalecimento dos conselhos municipais de política
cultural.
96. Capacitar membros dos conselhos municipais e estadual de política cultural.
97. Definir o papel dos conselhos municipais de política cultural nos programas e
ações de cultura do Estado.
98. Garantir representantes, titulares e suplentes, de cada região de planejamento
como interlocutores do conselho estadual de política cultural, devendo os mesmos
ser eleitos em fóruns ou conferências regionais.
99. Disponibilizar informações sobre as leis e regulamentos que regem a atividade
cultural no Estado e a gestão das políticas culturais, dando transparência aos dados e
indicadores sobre gestão e investimentos públicos.
100. Criar canais de interlocução dos cidadãos com os órgãos públicos, adotando
processo de consulta pública.
101. Criar instrumentos on line para o acompanhamento da tramitação dos projetos
apresentados, em todas as suas fases (inscrição, execução e prestação de contas),
garantindo aos proponentes o acesso aos pareceres de análise e avaliação.

Quem é responsável pela execução do Plano Estadual de Cultura?
A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) é o órgão gestor e coordenador do Sistema
Estadual de Cultura. E é a responsável por elaborar, executar e acompanhar o
desenvolvimento do Plano.

Quais são as responsabilidades do Estado na execução do Plano Estadual de
Cultura?
A Secretaria é responsável pela execução do plano, e, para isso, deve seguir as
diretrizes e estratégias definidas no documento. Nesse processo, o órgão desenvolve
as ações em conjunto com os segmentos culturais/regionais e consulta a sociedade
para garantia da participação social.

Qual é a fonte de recursos para execução do Plano Estadual de Cultura?
As principais fontes de recursos são do Fundo Estadual de Política Cultural e do
Orçamento Geral do Estado. Também é possível a captação de recursos via
convênios federais e financiamento de instituições que fomentam a cultura (ex:
BNDES).
Como o Plano Estadual de Cultura será monitorado e avaliado?
O monitoramento e a avaliação do plano deverão ser feitos pela Secretaria de
Estado de Cultura (SEC), por meio do acompanhamento de indicadores que irão
demonstrar se as diretrizes estão sendo ou não alcançadas. O processo será
realizado com participação do Conselho Estadual da Cultura e apoio de especialistas,
técnicos e instituições.

Como minha cidade ou meu estado pode implementar um Plano Municipal de
Cultura?
Para implementação do plano, orienta-se que o município primeiro faça a adesão
voluntária ao Sistema Estadual de Cultura, que também é vinculado ao Sistema
Nacional de Cultura. A partir da adesão, a gestão municipal compromete-se a
regulamentar as leis que regem a cultura no âmbito municipal, adotando o chamado
CPF da Cultura (Conselho, Plano e Fundo).
O Governo Estadual oferece assessoria para a adesão e implementação do Sistema
Municipal, dando ênfase à construção de um plano municipal de cultura alinhado às
diretrizes previstas nos planos estaduais e nacionais. Para receber a assessoria, o
município deve entrar em contato com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC),
através do setor responsável pelo Sistema Estadual de Cultura. O email é
sistemacpf@cultura.mt.gov.br
e o telefone, (65) 3613 0206 / 0245 / 0233.

