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Roteiro 

1) Apresentação (30min) 
• Eixos 
• Eixo I – Do Estado e da Participação Social 
• Estrutura do PMC 
• Definições 
• Diretrizes do Eixo I 
• Metodologia 
• Metas do Eixo I 

 
2) Trabalho em Grupo (1h30min) 
 
3) Café (30 min) 
 
4) Apresentação das Contribuições  
 





Estrutura do PMC 

5   Eixos 

15 Diretrizes 

      Ações 

50 Metas 



Definições 

O que são diretrizes? 

Diretrizes são orientações, guias, rumos. 
São linhas que definem e regulam um traçado ou um 
caminho a seguir.  

Diretrizes são instruções ou indicações para se 
estabelecer um plano, uma ação. 



Definições 

O que são metas? 

Objetivo de forma quantificada. É o alvo que você deseja, 
mas que é possível ser medido. É alguma coisa que você 
tem em mente para o futuro, mas que seja determinado. 

 

O que são ações? 

Atividades para obter determinado resultado, no caso 
atingir a meta proposta. 



Diretrizes do Eixo I 

1. Reestruturar a Secretaria Municipal de Cultura para que sua capacidade 
administrativa corresponda às demandas culturais da cidade, com 
ampliação de seu quadro de funcionários, coordenação regionalizada e 
formação continuada dos gestores e servidores municipais de cultura. (3 
Metas) 

2. Implantar o Sistema Municipal de Cultura - composto pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural, Plano Municipal de Cultura e Fundo 
Municipal de Cultura - e promover a participação social na gestão das 
políticas culturais do município. (3 Metas) 

3. Criar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, 
integrado ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais 
(SNIIC) e disponível para consulta pública em plataforma online. (1 
Meta) 

 

Total: 3 Diretrizes e 7 Metas (Da Meta 1 a 7) 



Metodologia 

• Cada participante vai receber  Fichas de Colaboração divididas em 3 folhas: 
1. Avaliação de cada Meta apontando se concorda ou não concorda; 
2. Ficha de Alteração de conteúdo da Diretriz, Ações e Meta; 
3. Ficha de Inclusão de conteúdo da Diretriz, Ações e Meta; 

 
• As fichas são individuais; 

 
• As discussões podem ser em grupo; 

 
• Na medida em que as fichas são preenchidas devem ser entregues aos 

relatores; 
 

• Ao final, todas as colaborações serão sistematizadas e apresentados os 
quantitativos. 
 

• Será publicado o relatório com todas as contribuições no site 
http:/planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br  
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Sugestão de Divisão dos Grupos 

1. Reestruturar a Secretaria Municipal de Cultura para que sua capacidade 
administrativa corresponda às demandas culturais da cidade, com ampliação 
de seu quadro de funcionários, coordenação regionalizada e formação 
continuada dos gestores e servidores municipais de cultura. (3 Metas) 
 

2. Implantar o Sistema Municipal de Cultura - composto pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal 
de Cultura - e promover a participação social na gestão das políticas 
culturais do município. (3 Metas) 

 

3. Criar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, integrado 
ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) e 
disponível para consulta pública em plataforma online. (1 Meta) 
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bom trabalho! 


