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DECRETO MUNICIPAL Nº 100, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
“Regulamenta, no âmbito municipal, a Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.464, de 17 de agosto de 2020, e alteração 
na Lei n°14.150 de 12 de maio de 2021, que 
dispõe sobre ações emergenciais destinadas 
ao setor cultural a serem adotadas durante o 
estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto nº 6, de 20 de março de 2020, e 
dá outras providências.” 

 
CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, Prefeito Municipal de Gravatal, 

Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, DECRETA:  
 

Art. 1º. Fica regulamentado, no âmbito do Município de Gravatal, os 
meios, critérios e controles para aplicação dos recursos recebidos por transferência 
do Ministério do Turismo, provenientes da Lei Federal no 14.017, de 29 de junho de 
2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal no 10.464, de 17 de 
agosto de 2020 e alterada na Lei n° 14.150 de 12 de maio de 2021, destinados ao 
setor cultural, a serem adotados durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020.  
 

§ 1º. Este Decreto dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da 
pandemia da Covid-19.' 
 

§ 2º. Fica autorizada a reabertura dos instrumentos relacionados nos 
incisos II e III, conforme art. 2° do Decreto Federal no 10.464/2020. 
 

Art. 2º. Os recursos estimados a serem recebidos pelo Município de 
Gravatal, através de transferência em parcela única pelo Ministério do Turismo, 
será de R$ 94.614,11 (noventa e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e onze 
centavos), por meio da Plataforma Mais Brasil e será operacionalizado pelo 
Município de Gravatal CNPJ nº 82.926.569/0001-47, sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Educação, Inovação, Cultura, Esporte e Lazer. 
 

Parágrafo Único: O Município de Gravatal seguirá a classificação 
orçamentária conforme orientação dos órgãos fiscalizadores.  
 

Art. 3º. Conforme prevê o art. 2º do Decreto Federal no 10.464/2020, 
compete ao Município de Gravatal distribuir os recursos federais para aplicação em 
ações emergenciais de apoio ao setor cultural, nas modalidades de subsídios aos 
espaços culturais e artísticos (inciso II do art. 2º do Decreto Federal n 
10.464/2020), denominada de modalidade II e na forma de editais ou chamadas 
públicas ou outros instrumentos artísticos (inciso III do art. 2º do Decreto Federal nº 
10.464/2020), denominada de modalidade III.  

http://www.gravatal.sc.gov.br/
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§ 1º. Os subsídios destinar-se-ão à manutenção de espaços artísticos e 

culturais, organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, 
empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com 
finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam 
dedicados a realizar atividades artísticas e culturais e que tiveram as atividades 
interrompidas por força das medidas de isolamento social.  
 

§ 2º. Após a destinação dos subsídios previstos no § 1º deste artigo, o 
Município destinará o restante dos recursos, exigindo-se um mínimo de 80% do 
total recebido, na forma de editais, chamadas públicas ou outros instrumentos 
aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, 
para manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, 
de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de 
produções audiovisuais, de manifestações culturais e realização de atividades 
artísticas e culturais podendo ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por 
meio de redes sociais e outras plataformas digitais e também presencialmente 
atendendo aos protocolos sanitários.  
 

§ 3º Os beneficiários dos recursos contemplados na Lei nº 14.017, de 
2020, e neste Decreto deverão estar domiciliados (se pessoa física) ou ter sua 
sede (se pessoa jurídica) em Gravatal/SC a pelo menos 1 (um) ano.  

 
§ 4º Farão jus ao subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º 

do Decreto Federal no 10.464/2020 as entidades de que trata o referido inciso, 
desde que estejam com suas atividades interrompidas e que comprovem a sua 
inscrição e a homologação em, no mínimo, um dos seguintes cadastros: 

I - Cadastros Estaduais de Cultura; 

II - Cadastros Municipais de Cultura; 

III - Cadastro Distrital de Cultura; 

IV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 

V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura; 

VI - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais; 

VII - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro; e 

VIII - outros cadastros referentes a atividades culturais existentes no 
âmbito do ente federativo, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei 
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos vinte e quatro meses imediatamente 
anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 2020. 

§ 5º As entidades de que trata o inciso II do caput do art. 2º, do Decreto 
Federal no 10.464/2020, deverão apresentar autodeclaração, da qual constarão 
informações sobre a interrupção de suas atividades e indicação dos cadastros em 
que estiverem inscritas acompanhados da sua homologação, quando for o caso. 

§ 6º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se espaços 
culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade 

http://www.gravatal.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
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civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com 
finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam 
dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como: 

I - pontos e pontões de cultura; 

II - teatros independentes; 

III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e 
escolas de dança; 

IV - circos; 

V - cineclubes; 

VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; 

VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

VIII - bibliotecas comunitárias; 

IX - espaços culturais em comunidades indígenas; 

X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 

XI - comunidades quilombolas; 

XII - espaços de povos e comunidades tradicionais; 

XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de 
caráter regional; 

XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas 
em espaços públicos; 

XV - livrarias, editoras e sebos; 

XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos; 

XVII - estúdios de fotografia; 

XVIII - produtoras de cinema e audiovisual; 

XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 

XX - galerias de arte e de fotografias; 

XXI - feiras de arte e de artesanato; 

XXII - espaços de apresentação musical; 

XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 

XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, 
agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares; e 

XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos 
cadastros a que se refere o §4º. 

§ 7º A transferência do recurso/subsídio ao interessado habilitado será 
feita mediante transferência em conta bancária de titularidade do proponente, se 

http://www.gravatal.sc.gov.br/
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pessoa jurídica, mediante transferência em conta bancária de titularidade da 
pessoa jurídica.  
 

Art. 4°. Farão jus ao benefício da modalidade III somente pessoas 
físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, identificadas por número do CPF (Cadastro 
de Pessoa Física), residentes e domiciliadas no Município de Gravatal e que 
comprovem terem atuado profissionalmente nas áreas artísticas e cultural, 
condizentes com a proposta e o currículo de atividades apresentados nos 24 (vinte 
e quatro) meses imediatamente anteriores à publicação deste Decreto. 
 

Art. 5º. O acompanhamento e deliberação a respeito dos trâmites da Lei 
14.017/2020 serão realizados pela Comissão de Acompanhamento e Deliberações 
à respeito da Lei Emergencial ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020, 
instituída por Decreto, que terá por finalidade operacionalizar a distribuição, a 
aplicação, a prestação de contas dos recursos, bem como analisar e selecionar os 
projetos inscritos.  
 

Parágrafo Único. A Comissão de Acompanhamento e Deliberações a 
respeito da Lei Emergencial ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020, terá o 
prazo de vigência até a aprovação do Relatório de Gestão Final.  
 

Art. 6º. Conforme o § 2º do art. 3º deste Decreto, os recursos não 
utilizados na modalidade II, destinados às despesas de manutenção dos espaços 
culturais e artísticos, serão integralmente incorporados à modalidade III, destinados 
aos editais ou chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, 
aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural.  
 

§ 1º. Para a meta constante da modalidade II, no Plano de Ação ao 
Ministério do Turismo, através da Plataforma Mais Brasil, prevê a destinação de 
subsídios para a manutenção de espaços culturais existentes no município, no 
valor estimado de R$ R$ 44.614,11 (quarenta e quatro mil, seiscentos e quatorze 
reais e onze centavos) subsídio que será pago em parcela única no valor variável 
de R$3.000,00 (três mil reais) à R$10.000,00 (dez mil reais).  
 

§ 2º. Para as metas constantes da modalidade III, no Plano de Ação ao 
Ministério do Turismo, através da Plataforma Mais Brasil, prevê a destinação de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) para Editais de Seleção, Prêmios e Aquisição de 
Bens e Serviços, com prêmio variável de R$ 1.000,00 (mil reais) à R$ 4.000,00 
(quatro mil reais).  

 
§ 3º. De acordo com o parágrafo 6º do art. 11 do Decreto no 

10.464/2020, o montante dos recursos indicado no Plano de Ação apresentado ao 
Ministério do Turismo, através da Plataforma Mais Brasil, poderá ser remanejado 
de acordo com a demanda local, desde que a divisão dos recursos prevista no art. 
2º da Lei Federal no 10.017/2020 seja respeitada e que o remanejamento seja 
informado no Relatório de Gestão Final.  
 

§ 4º. Os recursos não utilizados na meta constante da modalidade II, no 
Plano de Ação ao Ministério do Turismo, através da Plataforma Mais Brasil, para 

http://www.gravatal.sc.gov.br/
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um edital de chamada pública, poderão ser incorporados aos editais da modalidade 
III.  
 

Art. 7º. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, Inovação, Cultura, 
Esporte e Lazer informar no Relatório de Gestão Final ao Ministério do Turismo, 
através da Plataforma Mais Brasil:  

 
I - Os tipos de instrumentos realizados;  
II – A identificação do instrumento;  
III - O total dos valores repassados por meio do instrumento;  
IV - O quantitativo de beneficiários;  
V - A publicação em Diário Oficial dos resultados dos certames em 

formato PDF, para fins de transparência e verificação;  
VI - Critérios para distribuição dos subsídios aos espaços culturais e 

artísticos, publicados em documento oficial;  
VII - A comprovação do cumprimento dos objetos pactuados com cada 

beneficiário nos instrumentos, que será avaliada e aprovada pela Comissão 
Municipal de Acompanhamento da Lei Aldir Blanc.  

VIII - Na hipótese do não cumprimento integral dos objetos pactuados 
nos instrumentos, a identificação dos beneficiários e as providências adotadas para 
recomposição do dano.  
 

Art. 8º. O beneficiário na modalidade II, de subsídio, deverá: 
 

 I - Oferecer como contrapartida, em bens ou serviços economicamente 
mensuráveis, ações destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas 
ou de atividades em espaços públicos da comunidade, de forma gratuita, em 
intervalos regulares. A contrapartida também poderá ser realizada pela internet ou 
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. A 
contrapartida deverá ser apresentada em Requerimento e Autodeclaração de 
Espaços Culturais, aprovada pela Comissão Municipal de Acompanhamento da Lei 
Aldir Blanc.  

 
II - Aplicar os recursos recebidos integralmente em despesas com a 

manutenção da atividade cultural, incluindo-se gastos com:  
 
a) Internet;  
b) Transporte;  
c) Aluguel;  
d) Telefone;  
e) Consumo de água e luz;  
f) Impostos;  
g) Taxas;  
h) Licenças;  
i) Equipes administrativas e de campo que trabalhem regularmente no 

espaço ou na instituição/organização, exceto verbas rescisórias;  
j) Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do 

beneficiário, conforme o § 2º do art. 7º do Decreto Federal no 10.464/2020.  
 

http://www.gravatal.sc.gov.br/
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§ 1º. Os valores informados no Requerimento e Autodeclaração do 
Espaço Cultural, especificados no inciso II deste artigo, servirão de parâmetros 
para a destinação de recursos na modalidade II, aos espaços culturais e artísticos, 
sendo o valor mínimo de repasse R$ 3.000,00 (três mil reais) e o valor máximo de 
R$10.000,00 (dez mil reais).  
 

§ 2º. O beneficiário do subsídio deverá apresentar prestação de contas 
referente ao uso do benefício à Secretaria Municipal de Educação, Inovação, 
Cultura, Esporte e Lazer no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento 
do subsídio.  
 

§ 3º. No caso de não apresentação e/ou rejeição da prestação de contas 
do beneficiário do subsídio, a Comissão Municipal de Acompanhamento da Lei 
Aldir Blanc solicitará a abertura de processo administrativo para ressarcimento dos 
valores gastos indevidamente.  
 

Art. 9º. Fica vedado o recebimento de subsídios, previstos na 
modalidade II, aos espaços culturais e artísticos que:  
 

I - Requeiram o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário 
esteja inscrito em mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um 
espaço cultural;  

II - Sejam criados pela administração pública de qualquer esfera ou 
vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a 
institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e 
casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos 
empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.  
 

Art. 10°. Os espaços públicos que atenderem integralmente as 
exigências da Lei Federal no 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e Decreto Federal nº 
10.464/2020 preencherão, por meio de seu Responsável legal, o Requerimento e 
Autodeclaração de Espaços Culturais, anexo ao Edital de Chamamento Público, a 
ser publicado, assumindo total responsabilidade pelas informações e 
comprovações solicitadas.  
 

Art. 11°. O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento do 
disposto nos incisos II e III do caput do art. 2º da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e 
art. 3 desse Decreto fica condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário, 
realizada por meio de consulta prévia à base de dados em âmbito federal 
disponibilizada pelo Governo Federal.  
 

Art. 12°. O município deverá manter a documentação apresentada pelos 
beneficiários dos recursos a que se refere o art. 2º deste Decreto, pelo prazo de 
dez anos.  

 
Art. 13°. Todas as informações de interesse público relativas à aplicação 

da Lei Federal nº. 14.017, de 2020, em âmbito local, ficarão disponíveis no site da 
Prefeitura de Gravatal. 
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Art. 14°. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de 
Acompanhamento e Deliberações à respeito da Lei Emergencial ao Setor Cultural - 
Lei Federal nº 14.017/2020.  
 

Art. 15°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gravatal, 24 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 

CLEINILS RODRIGUES DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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