
 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 
 

 
 

 
 
 

Plano de Dados Abertos 
 

 
Vigência: Ago/2020 a Ago/2022 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belo Horizonte, Agosto/2020  

 



 
 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 
 
Rua da Bahia, 888, Centro 
Belo Horizonte-MG, 30160-011 
 
 
Presidenta Interina…………………...…………………………………………Fabíola Moulin 

Chefe de Gabinete……………………………………………………………..Tamires Brumer 

Assessora da Presidência…………………………………………………………..Paula Senna 

Assessor de Comunicação Social…………………………..……………….Adilson Marcelino 

Assessor de Tecnologia da Informação………………………………………....Rogério Braga 

Diretora Jurídica………………………………………………………………...Vanessa Vieira 

Diretora de Museus…………….………………..………………………………..Sara Moreno 

Diretora de Patrimônio Cultural e Arquivo Público……….……………...…….Françoise Jean 

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças……………...…..……………..Giovanni Ornelas 

Diretora da Política de Festivais…………………….………………..………...…...Ana Freire 

Diretora de Promoção das Artes……….……………………………….……...Aline Vila Real 

Diretora de Promoção dos Direitos Culturais………………...…………………...Bárbara Bof 

 

 

ELABORAÇÃO 
 

Gabriel Alves/ Gabinete da Presidência 

Tamires Brumer/ Chefe de Gabinete 

Viviane Cifani/ Diretoria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

  

 
Pág. 2 



 
 

 
SUMÁRIO 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 4 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 5 

3. OBJETIVOS 6 

4. PROCESSO DE ABERTURA DE DADOS 6 

4.1 Conjuntos de dados selecionados para abertura 8 

5. GOVERNANÇA 11 

6. PLANO DE AÇÃO PARA ABERTURA DE DADOS 12 

7. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO 18 

 
 
 
 
 
 
  

 
Pág. 3 



 
1. INTRODUÇÃO 

 

A Fundação Municipal de Cultura (FMC), órgão da administração indireta da           

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), vem por meio deste documento apresentar o seu Plano              

de Dados Abertos (PDA).  

O Plano de Dados Abertos da Fundação Municipal de Cultura (PDA-FMC) é um             

instrumento de planejamento que orienta as ações de implementação e promoção de abertura             

de dados na FMC. Conforme inciso II, art. 3º do Decreto Municipal nº 17.072, de 27 de                 

fevereiro de 2019 , dados abertos são: “dados públicos representados em meio digital,            1

estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de            

computadores e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo            

ou cruzamento”. 

 Este texto foi elaborado em consonância com o Decreto Municipal nº 17.072/2019 e             

com a Instrução Normativa PBH nº 028/2019, e as ações aqui propostas atendem às              

exigências dispostas no art. 8º, §§ 2º e 3º da Lei de Acesso à Informação (LAI) . A                 2

construção deste plano foi coordenada pelas autoridades de monitoramento da LAI e            3

envolveu todas as diretorias da FMC. A vigência do PDA-FMC é bienal (AGO/2020 a              

AGO/2022) e o mesmo será publicado no Portal de Dados Abertos da PBH logo após a sua                 

aprovação pelo Comitê Gestor . 4

O PDA-FMC está estruturado em sete seções, sendo esta introdução a primeira. A             

seção dois aborda o contexto institucional da FMC, demonstrando como seus instrumentos e             

instâncias de gestão se relacionam com o PDA-FMC. Por sua vez, a seção três apresenta os                

objetivos geral e específicos deste plano. O processo de elaboração do PDA-FMC e os dados               

selecionados para abertura estão descritos na seção quatro. A seção cinco expõe a estrutura de               

1 http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1208194 
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 
3 http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1231661 
4 Comitê Gestor dos Conteúdos de Transparência e Acesso à Informação e Dados Abertos do Portal da PBH,                  
instituído pelo Decreto Municipal nº 17.072 de 27 de fevereiro de 2019; 
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governança do PDA-FMC e define as responsabilidades de cada ator envolvido. Na seção             

seis é apresentado o Plano de Ação para abertura de dados, instrumento que detalha as               

atividades necessárias, seus prazos e responsáveis, para que os dados selecionados sejam            

publicados no Portal de Dados Abertos da PBH. Por fim, a seção sete trata das ações de                 

divulgação do PDA-FMC. 

 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

A temática dos dados abertos tem alcançado grande destaque no cenário institucional            

das organizações públicas, uma vez que ela pode contribuir de forma substancial para a              

efetivação dos princípios da publicidade e da transparência. Nesse contexto, é extremamente            

importante que a elaboração do PDA esteja alinhada aos instrumentos e instâncias de gestão              

da instituição, assim como às iniciativas de transparência já existentes. 

Atualmente, a FMC disponibiliza em seu portal diversas informações acerca dos seus            5

projetos, como a Escola Livre de Artes e o Circuito Municipal de Cultura, e dos seus                

equipamentos, como os Centros Culturais e os Museus. Ademais, também são           

disponibilizadas informações sobre licitações e editais e sobre a estrutura organizacional da            

instituição. No Portal da Transparência da PBH , também é possível encontrar diversas            6

informações relativas à FMC, como por exemplo dados sobre contratos e convênios firmados             

e relatórios orçamentários. 

A FMC também é responsável pelo Mapa Cultural BH , uma plataforma livre,            7

gratuita e colaborativa, que disponibiliza diversas informações sobre o cenário cultural da            

cidade de Belo Horizonte. Nesta plataforma, que está alinhada com o Sistema Nacional de              

Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) do Ministério da Cultura, são divulgados pela            

FMC dados sobre os espaços culturais, programações oficiais, projetos e editais. 

5 https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura 
6 https://transparencia.pbh.gov.br/bh_prd_transparencia/web/#!/home 
7 http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/ 
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É importante ressaltar que os websites citados aqui — Portal da FMC, Portal da              

Transparência da PBH e Mapa Cultural BH —, apesar de também serem ferramentas             

importantes de transparência, diferem-se dos Portais de Dados Abertos, pois esses           

disponibilizam acesso às bases de dados do governo sem filtros, completas e seriadas,             

permitindo o reúso e a redistribuição desses dados. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste PDA consiste em promover a abertura de dados na Fundação              

Municipal de Cultura de Belo Horizonte, zelando pelos princípios da publicidade,           

transparência e eficiência e visando o aumento da disseminação de dados e informações para              

a sociedade, de forma a propiciar meios para o controle social. 

Para que o objetivo geral seja alcançado, destacam-se os seguintes objetivos           

específicos: 

● Fazer o planejamento da abertura de dados na FMC; 

● Identificar e trabalhar os dados a serem abertos; 

● Publicar, monitorar e atualizar os dados nos Portal de Dados Abertos da PBH; 

● Melhorar a gestão da informação e a qualidade dos dados disponibilizados; 

● Promover os processos de transparência e de acesso às informações e dados públicos. 

 

4. PROCESSO DE ABERTURA DE DADOS 
 
A abertura das bases de dados da FMC foi planejada levando-se em consideração              

todas as fases do processo de abertura: (a) levantamento e seleção dos dados a serem abertos;                

(b) adequação dos dados selecionados ao formato aberto; e (c) publicação, monitoramento e             

atualização dos dados no Portal de Dados Abertos da PBH. Para cada uma dessas fases foi                

definido um conjunto de atividades necessárias para que a abertura de dados ocorra de forma               

bem sucedida. Essas atividades são apresentadas a seguir: 
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Fase 1: Levantamento e seleção dos dados a serem abertos 

I) Definir os responsáveis pela elaboração do Plano de Dados Abertos; 

II) Realizar discussões sobre a abertura de dados com as áreas meio e finalísticas; 

III) Elaborar o inventário de dados; 

IV) Identificar dentre os dados do inventário quais podem ser abertos; 

V) Definir a matriz de priorização dos dados a serem abertos; 

VI) Elaborar o Plano de Ação contendo as atividades, prazos e responsáveis; 

VII) Escrever o Plano de Dados Abertos; 

 

Fase 2: Adequação dos dados selecionados ao formato aberto 

VIII) Adequar os conjuntos de dados a serem abertos aos padrões INDA  e INDE ; 8 9

IX) Elaborar o dicionário de dados para todos os conjunto de dados a serem abertos ; 

X) Elaborar os metadados para todos os conjunto de dados a serem abertos; 

 

Fase 3: Publicação, monitoramento e atualização dos dados no Portal de Dados Abertos 

XI) Publicar os conjuntos de dados no Portal de Dados Abertos da PBH; 

XII) Monitorar os conjuntos de dados publicados; 

XIII) Pensar em novos conjuntos de dados para serem abertos no momento de atualização; 

XIV) Atualizar o Plano de Dados Abertos da FMC ao final da sua vigência; 

XV) Garantir a sustentabilidade e a melhoria contínua do processo de publicação,            

monitoramento e atualização dos dados. 

8 Infraestrutura Nacional de Dados Abertos 
9 Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais 
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      4.1 Conjuntos de dados selecionados para abertura 

O processo de seleção dos dados que serão publicados no Portal de Dados Abertos da               

PBH foi conduzido de forma colaborativa entre todas as diretorias da FMC. Em um primeiro               

momento, as autoridades de monitoramento ficaram encarregadas de transmitir para os           

diretores e suas equipes as informações acerca do processo de abertura de dados na FMC. Em                

seguida, as diretorias realizaram inventários dos conjuntos de dados sob suas           

responsabilidades. Em posse desses inventários, as autoridades de monitoramento,         

juntamente com os diretores e suas equipes, selecionaram os conjuntos de dados que serão              

abertos (Tabela 1). Essa seleção foi realizada com base nos seguintes critérios: 

I) Publicidade dos dados: 

II) Grau de relevância para o cidadão; 

III) Alinhamento com o Planejamento Estratégico da PBH; 

IV) Nível de maturidade das informações e dados existentes; 

V) Limitações técnicas e/ou operacionais. 

 

Tabela 1 - Conjuntos de Dados Selecionados para Abertura 

Área temática Unidade 
responsável 
pelos dados 

Assunto Descrição Formato 

Administração Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

 

Conjuntos de dados 
sobre contratos e 

convênios firmados 

Relação dos contratos e convênios firmados pela       
FMC, contendo o número do processo, as partes        
envolvidas, o objeto, a vigência, o valor global e as          
datas de assinatura e registro 

CSV 

Administração Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

 

Conjunto de dados 
sobre estrutura 
organizacional, 

endereços e contatos 

Relação das unidades organizacionais da FMC e dos        
seus endereços, telefones e e-mails institucionais 

CSV 
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Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Promoção das 

Artes 

Conjunto de dados 
sobre atividades 

realizadas nos teatros 
municipais 

 

Relação dos espetáculos realizados nos três teatros       
municipais, contendo o número de pessoas      
atendidas por sessão 

CSV 

Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Promoção das 

Artes 

Conjunto de dados 
sobre atividades 

realizadas pelo projeto 
Circuito Municipal de 

Cultura 
 

Relação dos espetáculos realizados pelo projeto      
Circuito Municipal de Cultura, contendo o tipo de        
linguagem artística, a regional onde ocorreu o       
espetáculo e o número de pessoas atendidas por        
sessão 

CSV 

Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Promoção das 

Artes 

Conjunto de dados 
sobre atendimento 
através de editais 

públicos 

Relação dos editais e chamamentos públicos para       
seleção do CenaPlural e para Autorização de Uso        
dos Teatros Públicos Municipais, contendo o      
número de atendimentos realizados por cada edital       
ou chamamento público 
 

CSV 

Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Promoção dos 

Direitos 
Culturais 

 

Conjunto de dados 
sobre a Escola Livre 
de Artes - Arena da 

Cultura 

Relação das atividades oferecidas pela Escola Livre       
de Artes - Arena da Cultura, contendo o perfil e o           
número de alunos inscritos por atividade, módulo,       
área cultural e equipamento 

CSV 

Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Promoção dos 

Direitos 
Culturais 

Conjunto de dados 
sobre  empréstimos de 
livros realizados pelas 

bibliotecas  

Relação dos empréstimos realizados pelas     
bibliotecas administradas pela FMC, por     
equipamento. É indicada a classificação dos livros       
de acordo com a Classificação Decimal Dewey -        
CDD 
 

CSV 

Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Museus 

Conjunto de dados 
sobre exposições 

museais 
 

Relação das exposições realizadas nos museus      
administrados pela FMC, contendo o número de       
visitantes por exposição 
 

CSV 

Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Museus 

Conjunto de dados 
sobre publicações 

lançadas pelos museus 
 

Relação das publicações lançadas pelos museus      
administrados pela FMC, contendo a tiragem de       
cada  publicação 
 

CSV 

Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Museus 

Conjuntos de dados 
sobre visitas recebidas 

pelos museus 
 

Relação dos museus administrados pela FMC,      
contendo o número de visitas mensais recebidas por        
cada um dos museus 

CSV 
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Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Museus 

Conjunto de dados 
sobre atendimento dos 

museus às escolas 

Relação das escolas públicas (municipais, estaduais      
e federais) e escolas privadas que visitaram os        
museus administrados pela FMC 
 

CSV 

Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Museus 

Conjunto de dados 
sobre atendimento dos 

museus aos 
pesquisadores 

 

Relação dos atendimentos aos pesquisadores     
realizados pelos museus administrados pela FMC 
 

CSV 

Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Museus 

Conjunto de dados 
sobre o acervo dos 

museus 

Relação dos acervos dos museus administrados pela       
FMC, por tipo de acervo / Relação dos acervos que          
passaram por restauração / Relação dos acervos       
tombados 
 
 

CSV 

Desenvolvimento 
Humano 

Diretoria de 
Museus 

Conjunto de dados 
sobre o Noturno nos 

Museus 

Relação das instituições participantes / Relação das       
atividades realizadas, contendo o número de pessoas       
atendidas por atividade 
 
 

CSV 

Orçamentário Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

 

Conjunto de dados 
sobre execução 
orçamentária 

Execução orçamentária da FMC (valores e      
percentuais) contendo os valores reprogramados,     
empenhados e não empenhados, por ano 

CSV 

Orçamentário Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

 

Conjunto de dados 
sobre despesas 

empenhadas 

Demonstrativo contendo a descrição das despesas e       
o valor empenhado pela FMC, por ano 

CSV 

Orçamentário Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

 

Conjunto de dados 
sobre receitas próprias 

arrecadadas 

Receitas próprias arrecadadas pela FMC por mês e 
por motivo da arrecadação 

CSV 

Recursos 
Humanos 

Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

 

Conjunto de dados 
sobre tipo de vínculo 

dos funcionários 

Número de funcionários lotados na FMC, por tipo        
de vínculo (comissionados, efetivos, cedidos e      
terceirizados) e por unidade de lotação 

CSV 
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Recursos 
Humanos 

Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

 

Conjunto de dados 
sobre servidores 

efetivos licenciados 
ou cedidos 

Número de servidores efetivos da FMC que estão        
licenciados ou cedidos, por órgão de destino 

CSV 

Recursos 
Humanos 

Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

Conjunto de dados 
sobre cargos vagos 

Número de cargos (criados pela Lei nº 9.011 de         
2005) que estão vagos na FMC, discriminados por        
exonerações após a validade do concurso, vagas que        
não foram preenchidas durante o concurso e vagas        
que não foram autorizadas 
 

CSV 

Recursos 
Humanos 

Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

 

Conjunto de dados 
sobre progressões por 

escolaridade 

Número de progressões por escolaridade concedidas      
aos servidores efetivos da FMC, por grau de        
instrução e ano 

CSV 

Regulação 
Urbana 

Diretoria de 
Patrimônio 
Cultural e 
Arquivo 
Público 

 

Conjunto de dados 
sobre imóveis 
tombados no 

município de Belo 
Horizonte 

Relação dos imóveis tombados no município de       
Belo Horizonte contendo o nome do Conjunto       
Urbano, o nome da edificação e o endereço do         
imóvel 

CSV 

Regulação 
Urbana 

Diretoria de 
Patrimônio 
Cultural e 
Arquivo 
Público 

Conjunto de dados 
sobre deliberações de 

proteção dos 
Conjuntos Urbanos 

Relação das deliberações de proteção dos Conjuntos       
Urbanos realizadas pelo Conselho Deliberativo do      
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte     
(CDPCM-BH) contendo o nome do Conjunto      
Urbano, o número do processo, o número e data da          
deliberação e a data de publicação no Diário Oficial         
do Município 

CSV 

 

5. GOVERNANÇA 

Para que o processo de abertura de dados em organizações públicas seja exitoso é              

fundamental que essa ação seja desenvolvida de forma interdepartamental e que a sua             

estrutura de governança esteja muito clara. Portanto, apresentamos a estrutura de governança            

do PDA-FMC, que possui quatro atores com papéis e responsabilidades definidas: 

 

 
Pág. 11 



 
I) Presidenta Interina da FMC — é responsável por aprovar o PDA no âmbito da FMC, assim                 

como por estabelecer as responsabilidades ligadas à abertura de dados, por acompanhar a             

execução da abertura e por avaliar a efetividade dessa execução; 

II) Áreas Departamentais da FMC — são responsáveis pela elaboração e atualização dos             

conjuntos de dados, assim como pela qualidade deles; 

III) Autoridades de monitoramento da LAI na FMC — são responsáveis por coordenar a              

construção do PDA-FMC e a publicação, o monitoramento e a atualização dos dados no              

Portal de Dados Abertos da PBH; 

IV) Comitê Gestor dos Conteúdos de Transparência, Acesso à Informação e Dados Abertos             

do Portal da PBH — é responsável pelas diretrizes mestras da política municipal de abertura               

de dados, assim como por aprovar o PDA-FMC no âmbito da PBH. 

 

6. PLANO DE AÇÃO PARA ABERTURA DE DADOS 

 

O Plano de Ação apresenta os conjuntos de dados selecionados para publicação no             

Portal de Dados Abertos da PBH, bem como as atividades necessárias para a abertura, seus               

prazos e responsáveis. Os conjuntos de dados inseridos no Plano de Ação estão classificados              

por áreas temáticas (e.g., Administração, Saúde, Educação, etc.). Essa classificação é de suma             

importância pois, no âmbito do PDA-PBH, os conjuntos de dados serão agrupados por área              

temática e não por órgão. Nesta primeira versão do PDA-FMC, propõe-se a abertura de 23               

conjuntos de dados, que estão distribuídos em cinco áreas temáticas, quais sejam:            

Administração (2), Desenvolvimento Humano (12), Orçamentária (3), Recursos Humanos (4)          

e Regulação Urbana (2). A seguir, é apresentado o Plano de Ação do PDA-FMC: 
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Plano de Ação para Abertura de Dados — PDA/FMC  

Ago/2020 a Ago/2022 

 

Área temática: 
Administração 

Órgão: Fundação Municipal de Cultura - FMC 

Assunto Atividades Prazo Validade Responsável 

Conjuntos de dados sobre 
contratos e convênios 

firmados 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

Conjunto de dados sobre 
estrutura organizacional, 

endereços e contatos 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

 

Área temática: 
Desenvolvimento 

Humano 

Órgão: Fundação Municipal de Cultura - FMC 

Assunto Atividades Prazo Validade Responsável 

Conjunto de dados sobre 
atividades realizadas nos 

teatros municipais 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Promoção das 

Artes 2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

 
Pág. 13 



 

Conjunto de dados sobre 
atividades realizadas pelo 
projeto Circuito Municipal 

de Cultura 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Promoção das 

Artes 2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

Conjunto de dados sobre 
atendimento através de 

editais públicos 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Promoção das 

Artes 2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

Conjunto de dados sobre a 
Escola Livre de Artes - 

Arena da Cultura 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Promoção dos 

Direitos 
Culturais 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

Conjunto de dados sobre 
empréstimos de livros 

realizados pelas bibliotecas 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Promoção dos 

Direitos 
Culturais 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

 

Conjunto de dados sobre 
exposições museais 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Museus 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 
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Conjunto de dados sobre 
publicações lançadas pelos 

museus 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Museus 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

Conjuntos de dados sobre 
visitas recebidas pelos 

museus 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Museus 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

Conjunto de dados sobre 
atendimento dos museus às 

escolas 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Museus 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento  

Conjunto de dados sobre 
atendimento dos museus aos 

pesquisadores 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Museus 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

Conjunto de dados sobre o 
acervo dos museus 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Museus 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 
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Conjunto de dados sobre o 
Noturno nos Museus 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Museus 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jul/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jul/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Ago/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

 

 

Área temática: 
Orçamentário 

Órgão: Fundação Municipal de Cultura - FMC 

Assunto Atividades Prazo Validade Responsável 

Conjunto de dados sobre 
execução orçamentária 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 
 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

Conjunto de dados sobre 
despesas empenhadas 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

 

Conjunto de dados sobre 
receitas próprias arrecadadas 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 
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Área temática: 
Recursos  Humanos 

Órgão: Fundação Municipal de Cultura - FMC 

Assunto Atividades Prazo Validade Responsável 

Conjunto de dados sobre 
tipo de vínculo dos 

funcionários 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 
 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

Conjunto de dados sobre 
servidores efetivos 

licenciados ou cedidos 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

 

Conjunto de dados sobre 
cargos vagos 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

 

Conjunto de dados sobre 
progressões por escolaridade 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Planejamento, 

Gestão e 
Finanças 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 
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Área temática: 
Regulação Urbana 

Órgão: Fundação Municipal de Cultura - FMC 

Assunto Atividades Prazo Validade Responsável 

Conjunto de dados sobre 
imóveis tombados no 

município de Belo 
Horizonte 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Patrimônio 
Cultural e 
Arquivo 
Público 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 
 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

Conjunto de dados sobre 
deliberações de proteção dos 

Conjuntos Urbanos 

1. Estruturar abertura de dados Ago/2020 Anual Diretoria de 
Patrimônio 
Cultural e 
Arquivo 
Público 

2. Construção dos dados e dicionário de dados Jan/2021 

3. Automação de ambiente para leitura e geração        
dos arquivos 

Jan/2021 

4. Publicação dos dados no Portal de Dados        
Abertos da PBH 

Fev/2021 Autoridades de 
Monitoramento 

 

 
 

7. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO 

Após a aprovação deste plano pelo Comitê Gestor, o mesmo será publicado no Portal              

de Dados Abertos da PBH para que toda a sociedade tenha acesso. Nesse mesmo sentido, a                

publicação do PDA-FMC e dos conjuntos de dados selecionados para abertura deve ser             

amplamente divulgada, tanto internamente quanto para a sociedade, através de ações           

coordenadas pela Assessoria de Comunicação Social da FMC (ASCOM-FMC).  10

Além disso, o cidadão poderá utilizar os diversos canais de comunicação da FMC             

para informar problemas técnicos ou inconsistências encontradas nos dados, assim como           

fazer sugestões para o aperfeiçoamento do PDA-FMC e dos conjuntos de dados publicados. 

10 Considerando que a elaboração e a aprovação deste plano ocorreram durante o período eleitoral do ano de                  
2020, todas as ações de divulgação deverão observar o disposto na Portaria Conjunta PGM/CTGM nº 001, de 22                  
de janeiro de 2020, que “Orienta sobre as condutas vedadas aos agentes públicos, no âmbito da Administração                 
Pública Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte, no período eleitoral do ano de 2020”. 
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