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Diretrizes para a política municipal de cultura

✓ Proteção ao patrimônio histórico, cultural e religioso e valorização da memória e o 

sentimento de pertencimento à cidade;

✓ Valorização das áreas de patrimônio cultural com a proteção e recuperação de imóveis e 

locais de referência para a população da cidade, estimulando usos e atividades compatíveis 

com a preservação;

✓ Estímulo à pesquisa e ao registro das obras e monumentos que apresentem valor histórico, 

artístico, cultural, arquitetônico e científico;

✓ Promoção da articulação entre os conselhos setoriais, como os Conselhos de Habitação, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Trânsito e Transportes, Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental e Planejamento visando a proteção e preservação de bens e 

áreas de valor histórico, paisagístico, arqueológico, cultural e religioso;

✓ Promoção de ações transversais e programas integrados entre as políticas de patrimônio 

cultural e turismo;

✓ Implementação do Plano Municipal de Cultura, criando instrumentos e definindo prazos 

para a efetivação de ações propostas, estabelecendo novas Áreas Especiais de Preservação 

Cultural, definindo e visadas roteiros entre monumentos, avaliando possibilidades de 

renovação de usos sustentáveis e definindo condutas para proprietários de imóveis 

alterados. 



Políticas públicas:cultura e patrimônio cultural

✓ Dotar a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de infraestrutura adequada, quadro 

mínimo de pessoal qualificado e recursos orçamentários compatíveis com as demandas do 

setor;

✓ Estimular a participação ampliada e diversificada da sociedade civil nas instâncias de 

formulação e deliberação das politicas de cultura e patrimônio, especialmente nos 

conselhos municipais (CMPC e CMPHC);

✓ Garantir a continuidade da atuação do Conselho de Política Cultural;

✓ Aprimorar as parcerias e ações conjuntas entre as políticas públicas nas áreas de cultura, 

patrimônio cultural, turismo, educação, esporte, juventude e lazer;

✓ Promover maior integração dos veículos de comunicação existentes com a política cultural 

local;

✓ Promover efetivas parcerias e projetos em comum com as demais secretarias municipais, 

visando a aprimorar os mecanismos de gestão das politicas públicas comuns, em especial 

com os órgãos municipais de planejamento e controle;

✓ Apoiar iniciativas da sociedade civil no tocante à preservação dos seus próprios bens 

culturais, a exemplo do trabalho desenvolvido na Santa Casa.



Desenvolvimento Cultural

✓ Aprimorar e manter a agenda cultural do município atualizada, envolvendo a participação efetiva 

da comunidade;

✓ Realizar o levantamento dos grupos e espetáculos de teatro, música e literatura, para o 

planejamento cultural do município de Passos; 

✓ Promover estudos para o desenvolvimento da economia criativa, nas áreas de culinária local – com 

destaque para a diversificada confeitaria - cafés e cervejas artesanais, e o artesanato; 

✓ Promover parcerias efetivas com as Secretarias de Educação e de Turismo, visando o 

desenvolvimento dos projetos de educação patrimonial, educação ambiental e turismo cultural;

✓ Promover a integração dos espaços culturais existentes;

✓ Estruturar em termos legais e planejar os eventos do Mercado Cultural de forma a abranger o 

maior grupo de artistas e a comercialização de produtos de origem local, estabelecendo editais 

para os eventos planejados, com acesso a toda a comunidade;

✓ Criar roteiros turísticos-culturais integrando meio ambiente, patrimônio, culinária e festas, 

estimulando proprietários de bens e valorizando a mão de obra local.



Proteção do Patrimônio Documental

✓ Implantar uma política municipal de arquivos, com a criação de um Arquivo Público 

Municipal, segundo a legislação e normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Arquivos;

✓ Preservar a documentação do ICMS Cultural, garantindo sua preservação e acesso público;

✓ Identificar e criar mecanismos de proteção dos acervos privados de interesse público, como 

aqueles guardados nas escolas, igrejas, associações e famílias;

✓ Promover a proteção do acervo documental relativo à memória do espetáculo teatral Paixão 

de Cristo;

✓ Promover a proteção do acervo documental e museológico das festas do Congo, 

Moçambique e Reinado.



Proteção das estruturas urbanas e 

arquitetônicas e do patrimônio ambiental 
urbano

✓ Promover a proteção das áreas de interesse cultural no centro urbano de Passos como o 

complexo das praças, adotando medidas de controle altimétrico e compensações e incentivos 

aos proprietários de bens particulares inventariados e/ou tombados;

✓ Promover a proteção da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Passos, propondo ao Conselho 

de Patrimônio a elaboração do seu dossiê com vistas ao seu tombamento, incluindo a Praça 

da Matriz;

✓ Garantir a integridade física dos bens arquitetônicos, bens integrados e bens móveis 

protegidos, com a instalação e/ou manutenção de sistemas de prevenção de incêndio e de 

roubo; 

✓ Promover estudos para a proposição do tombamento estadual da Capela de Nossa Senhora 

da Penha.



Proteção do patrimônio imaterial

✓ Promover o inventário das manifestações tradicionais e populares do município de Passos, 

especialmente das culturas afrodescendentes e indígenas remanescentes;

✓ Promover o registro como bem imaterial do município de Passos das festas de Congo, 

Moçambique e Reinado;

✓ Incluir o bem cultural Presépio Mecanizado Walter Pinto no Cadastro de Presépios e Lapinhas 

do Iepha/MG.



Difusão e Educação para o Patrimônio

✓ Fortalecer ações de difusão e educação patrimonial, envolvendo os mais diversos grupos, tais 

como servidores públicos, idosos, jovens, crianças, comunidades periféricas e rurais;

✓ Promover parceria com as escolas municipais e estaduais para a implementação de 

programas permanentes de educação patrimonial, valorização da cultura e da memória local, 

disciplina de história local, entre outras;

✓ Promover parceria com a UEMG, especialmente no curso de História e o Centro de Memória 

Social e História Natural, para a formação de professores no campo da educação patrimonial.


