GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO
GABINETE

DECRETO N° 499.

DO

PREFEITO

DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.

REGULAMENTA, NO AMBITO MUNICIPAL, A LEI FEDERAL
N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, A LEI FEDERAL N°
14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021, OS DECRETOS
FEDERAIS N° 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020 E N°
10.751, DE 22 DE JULHO DE 2021, QUE DISPOE SOBRE
AS AQOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR
CULTURAL A SEREM ADOTADAS EM DECORRENCIA DOS
EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA PANDEMIA DA
COVID-19, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO
CEARA, NO USO DE SUAS ATRIBUic;OES LEGAIS, QUE LHE
CONFEREM O ART. 69, DA LEI ORO.ANICA DO MUNICiPIO E,
CONSIDERANDO a Lein° 14.150, de 12 de maio de 2021, que alterou a

Lein° 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), e estendeu a prorrogacao
do auxilio emergencial a trabalhadores da cultura, e consequentemente,
prorrogando o prazo de utilizacao dos recurses pelos Estados, Distrito Federal e
Municipios;
CONSIDERANDO que, conforme § 4° do artigo 2° do Decreto Federal n°

10.464 de 2020, o Poder Executive dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios podera editar regulamento com os procedimentos necessaries a
aplicacao dos recurses recebidos na forma prevista no referido Decreto, no ambito
de cada ente federative, observado o disposto na Lein° 14.017, de 2020, e nas
demais legislacoes e regulamentos pertinentes;
CONSIDERANDO que o isolamento social imposto para se evitar a

propagacao da Covid 19 trouxe um impacto imediato em todas as manifestacoes
artisticas que, normalmente, para serem realizadas necessitam da presenca de
publico corisideravel e ate mesmo aglomeracoes;
que a orientacao das autoridades sanitarias e o
isolamento social como uma das principais medidas preventivas para combater a
disserninacao do virus, o que levou os mais diversos equipamentos culturais a
fecharem suas portas;
CONSIDERANDO
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da cultura, principalmente porque muitos artistas e produtores culturais se
enquadram na categoria de trabalhadores informais;
CONSIDERANDO que o conteudo da Lei Federal n° 14.017 /2020, dispoe
sobre acoes emergenciais destinadas ao setor cultural e a necessidade de
instituicao de mecanismos de acompanhamento, controle social e fiscalizacao dos
recursos que serao transferidos a estes entes federativos;
DECRETA:
DAS DISPOSI<;6ES GERAIS

Art. 1 °. 0 Poder Executivo do Municipio de Farias Brito, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, executara diretamente os
recursos de que trata a Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, mediante
a implementacao de acoes em conformidade com as situacoes previstas na
referida Lei e nos Decretos Federais n° 10.464, de 17 de agosto de 2020 e n°
10.751, de 22 de julho de 2021.
Paragrafo unico. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude,
com o auxilio da Cornissao de que trata o artigo 5° deste Decreto esta responsavel
por providenciar os meios administrativos e operacionais, para execucao e
fiscalizacao do valor integral destinado ao Municipio de Farias Brito.
DAS A<;6ES EMERGENCIAIS

Art. 2°. Os recursos de que trata a Lei Federal n° 14.071, de 29 de junho
de 2020 e Lei Federal n° 14.150 de 12 de maio de 2021, serao aplicados em acoes
emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de:
I - Editais, chamadas publicas, prernios, aquisicao de bens e services
vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados a manutencao de
agentes, de espacos, de iniciativas, de cursos, de producoes, de desenvolvimento
de atividades de economia criativa e de economia solidaria, de producoes
audiovisuais, de manifestacoes culturais, bem como a de atividades artisticas e
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio
de redes sociais e outras plataformas digitais.
DA HABILITA<;AO PARA PARTICIPA<;AO

Art. 3°. Sao requisitos para a solicitacao dos beneficios de que tratam este
Decreto:
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I - Estar inscrito no Cadastro do Mapa Cultural do Estado do Ceara, que,
por sua vez, comp6e o Sistema de Informacoes Culturais do Estado do Ceara
(SISCULT), previsto na Lei Estadual no 13.811, de 16 de agosto de 2006, que
institui o Sistema Estadual da Cultural;
§ Os proponentes podem se cadastrar no Mapa Cultural do Ceara como

Agente Individual (Pessoa Fisica) ou Agente Coletivo (Pessoa Juridica ou Grupo
nao-formalizado};
II - Submeter-se aos Instrumentos de Selecao disponibilizados pelo
Municipio de Farias Brito-CE para a concessao dos beneficios, tais como editais,
chamadas publicas ou outros instrumentos aplicaveis para concessao de
premios, aquisicao de bens e services vinculados ao setor cultural, manutencao
de agentes, de espacos, de iniciativas, de cursos, de producoes, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidaria, de
producoes audiovisuais, de manifestacoes culturais, bem como a realizacao de
atividades artisticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais;
III - Comprovar que tiveram suas atividades interrompidas em funcao da
pandemia;
IV - Exercer sua atividade artistica cultural ha pelo menos 24 (vinte e
quatro) meses imediatamente anteriores a data da publicacao da Lei Federal n°
14.017, de 29 dejunho de 2020;
V - Ser maior de 18 (dezoito) anos;
V - Ter endereco no territ6rio municipal pelo menos por 24 (vinte e quatro)
meses.
VI - Nao ter sido beneficiario dos recursos da Lei de Emergencia Cultural Aldir Blanc (incisos I, II ou III, do art. 2°);
VII - Nao ser Servidores publicos, terceirizados ou cargo em comissao, ou
pessoa fisica que exerca qualquer atividade remunerada vinculadas ao poder
executivo ou legislativo do municipio de Farias Brito.
§ 1 ° - Define-se como trabalhador e trabalhadora da cultura as pessoas
que participam da cadeia produtiva dos segmentos artisticos e culturais descritos
no artigo 8° da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, incluidos artistas,
contadores de hist6rias, produtores, tecnicos, curadores, oficineiros e professores
-tt--de escolas de arte e capoeira.
-----
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Compreendem-se como espacos culturais, todos aqueles
2°
organizados e mantidos por pessoas, organizacoes da sociedade civil, empresas
culturais, organizacoes culturais comunitarias, cooperativas com finalidade
cultural e instituicoes culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados
a realizar atividades artisticas e culturais, tais como descritos no artigo 8°, da Lei
Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020.
§

DOS
INSTRUMENTOS
BENEFICIARIOS

DESTINADOS

MANUTENQAO

DOS

Art. 4°. A Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude de Farias Brito
disponibilizara editais, chamadas publicas e outros instrumentos visando
selecionar os beneficiados para concessao dos valores destinados a manutencao
de agentes, de espacos, de iniciativas, de curses, de producoes, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidaria, de
producoes audiovisuais, de manifestacoes culturais.
§ 1° Nos termos da Lei Federal n° 14.017/2020 o Municipio de Farias

Brito-CE aplicara R$ 164.435,00 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e
trinta e cinco reais) valor correspondente a 100% (cem por cento) do total
repassado pela Uniao para as acoes emergenciais nos instrumentos indicados no
caput deste artigo.
§ 2° Os recurses de que tratam o paragrafo anterior serao direcionados a

pessoas fisicas ou juridicas que desempenham atividades artisticas culturais, de
acordo com os objetivos que serao detalhados nos instrumentos de selecao,
conforme criterios a serem definidos pela Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Juventude de Farias Brito/ CE;
DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO
EXECUQ.AO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC

E

FISCALIZAQAO

DA

Art. 5° Fica criada a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao da
execucao dos recurses da Lei Aldir Blanc, no ambito do Municipio de Farias
Brito/ CE com as seguintes atribuicoes:

I - Realizar as tratativas necessarias com os Orgaos do Governo Federal e
Estadual responsaveis pela descentralizacao dos recurses;
II - Participar das discuss6es referentes a regulamentacao no ambito do
Municipio de Farias Brito/CE, para a distribuicao dos recurses na forma prevista
no artigo 2°, da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, observando-se o...__

l]IJI

o ;
-t!l--arti o 3° desse Decretll
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III - Acompanhar e orientar os processes necessarios as providencias
indicadas no paragrafo unico do artigo 1 °, desse Decreto;
IV - Fiscalizar a execucao dos recurses transferidos;
V - Elaborar relat6rio e balance final a respeito da execucao dos recursos
no ambito municipal;
§ 1°

- A Comissao de que trata este artigo sera composta pelos seguintes

integrantes:
I - 1 (um) representante do Setor Financeiro, que a presidira;
II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Juventude;
III - 1 (um) representante da Procuradoria Municipal;
IV - 1 (um) representante do Gabinete do Prefeito
§ 2° - Os representantes que tratam o § 1 °, do artigo 5° desse Decreto,

serao indicados por ato do Chefe do Executivo Municipal;
DA COMISSA.O MUNICIPAL DE VALIDACA.O, AVALIACA.O E SELECA.O
DE CADASTROS E INCRICOES DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR
BLANC
Art. 6°. Fica criada a Comissao de Validacao, Avaliacao e Selecao de

Cadastros e Inscricoes para execucao dos recursos da Lei Aldir Blanc, no ambito
do Municipio de Farias Brito/ CE com as seguintes atribuicoes:
§ 1 °. Avaliar e Validar Cadastros e Inscricoes, dos pretensos beneficiaries

do recurse das categorias referidas no artigo 2° deste Decreto, atendendo o
disposto na Legislacao Federal pertinente;
§ 2° - A Comissao de que trata este artigo sera composta pelos seguintes

integrantes:
I - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Juventude;
II - 1 (um) representante da Procuradoria Geraldo Municipio;
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§ 3° - Os representantes de que tratam o § 2°, do artigo 6° desse Decreto,

serao indicados por ato do Chefe do Executivo Municipal;
DAS DISPOSI<;6ES FINAIS
Art. 7°. Restado recursos remanescentes de uma ou mais categorias,
referentes a um chamamento publico de credenciamento, poderao estes, ser
remanejados para contemplacao de inscricoes classificaveis do mesmo
chamamento ou ser objeto de um novo chamamento publico de credenciamento
para acoes previstas no inciso III do art. 2° da Lei 14.017 /2020, desde que
devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Juventude.

Art. 8°. Para fins de transparencia e publicidade, os resultados das
solicitacoes dos beneficios serao divulgados no Site Oficial da Prefeitura
Municipal de Farias Brito/CE e no Diario Oficial do Municipio.
Art. 9°. No caso de identificacao, a qualquer tempo, de qualquer
irregularidade na documentacao apresentada pelo solicitante do beneficio, o
repasse de recursos podera ser suspenso ou cancelado, mediante previa
comunicacao ao beneficiario, sem prejuizo da responsabilizacao civel, criminal e
administrativa, bem <?Omo da devolucao dos recursos financeiros indevidamente
recebidos.
Art. 10. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, por
meio de Portaria emitida pelo seu titular, podera editar normas complementares
necessarias ao fiel cumprimento deste Regulamento.
Art. 11. Os casos omissos serao dirimidos
Acompanhamento, e Fiscalizacao da Lei Aldir Blanc;

pela

Comissao

de

Art. 12. Esse Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao,
revogadas as disposicoes em contrario.

PUB LI QUE-SE
PAc;O OLEGARIO PEREI
DE OUTUBRO DE 2021.

DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 22

