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Decretos

DECRETO Nº 091/2020, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

Regulamenta, em âmbito municipal, a Lei
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020
(Lei Aldir Blanc).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 – Lei
Aldir Blanc, a qual dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a
serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Federal nº 10.489, de 17 de setembro de
2020, que altera o decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a
Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar, em âmbito municipal, a forma
da destinação dos recursos, nos termos da norma federal;
D E C R E T A:
Art. 1º - O Município de Santa Inês, através da Secretaria Turismo, Esporte e
Cultura, executará diretamente os recursos de que trata a Lei Federal
n° 14.017/2020, mediante programa e ações específicas para este fim.

Art. 2º - A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, com o auxílio do Comitê
Emergencial Cultural instituído pelo Decreto Municipal nº 082/2020 de 04 de
setembro de 2020, bem como das demais secretarias municipais e órgãos
competentes, será responsável em providenciar os meios administrativos e
operacionais para a aplicação dos recursos recebidos, nos termos do art. 3°, da Lei
Federal n° 14.017/2020.
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Parágrafo único. Compete à Comissão Emergêncial:

I - Acompanhar a aplicação da Lei Nacional nº 14.017, de 29 de junho de 2020, o
Decreto nº 10.464, 17 de agosto de 2020 e o presente Decreto no município de
Santa Inês/BA;

II - Avaliar os Cadastros dos beneficiários para o recebimento dos recursos
mencionados no inciso II do art. 3º, devendo após consulta prévia ao Cadastro
Cultural Municipal (CCM), aberto desde 1º de julho de 2020, e a base de dados em
âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo;

III - Participar do planejamento da aplicação dos recursos financeiros
disponibilizados através da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020;

IV - Analisar e aprovar os instrumentos destinados à aplicação financeira dos
recursos mencionados no inciso III do art. 3º deste Decreto;

V - Participar de audiências públicas por meio de vídeo conferência a fim de dar
ampla publicidade e transparência a todo o processo de aplicação da Lei nº 14.017,
de 29 de junho de 2020;

VI - Analisar as prestações de contas dos beneficiários a que se referem os incisos
II e III do art. 3º;

VII - Acompanhar a elaboração do relatório de gestão final, previsto no art. 9º, §5º
do Decreto 10.464 de 17 de agosto de 2020, e o registro das ações desenvolvidas
em parceria com os servidores da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura.

Art. 3º - O Município de Santa Inês receberá do Governo Federal o valor de
R$ 96.623,41 (noventa e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e um
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centavos), e destinará, em caráter de auxílio emergencial ao setor cultural do
município, nos termos da Lei Federal n° 14.017/2020:

I - renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura;

II - subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais,
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas
por força das medidas de isolamento social, em observância ao disposto no inciso
II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020;

III - elaboração e publicação de editais, chamadas públicas ou outros instrumentos
aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural,
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 que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas
por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

§ 1º - Será destinado o percentual de 31% (trinta e um por cento), bem como o
percentual

de

69%

(sessenta

e

nove

por

cento)

para

atendimento,

respectivamente, do art. 2º, inciso I c/c inciso II da Lei nº 14.017/2020.

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

§ 3º- Os beneficiários dos recursos contemplados na Lei nº 14.017/2020, e neste
Decreto, deverão residir e estar domiciliados no município de Santa Inês/BA.
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§ 4º- O pagamento dos recursos fica condicionado à verificação de elegibilidade do
beneficiário, realizada por meio de consulta prévia à base de dados em âmbito
municipal, estadual e federal, esta última disponibilizada pelo Ministério do
Turismo.
Art. 4º - Os trabalhadores da área da cultura que pleitearem auxílio/subsídio ou
apoio através de edital e chamada pública deverão estar devidamente inscritos no
Cadastro Cultural Municipal, disponível em plataforma virtual, através dos links:

I) Agentes culturais:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9WD7N6U6Hne8mV9trlv3_iw5wLAOMp7eJen3BHao63zn7w/viewform;

II) Grupos culturais
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdzS2tiW3AMwp7xq0n0NtPJXfJ87
mT65FYyaE9_WRWT6s1dg/viewform;

III) Espaços culturais
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdOM56TMjuaf0z2DhYmepfTdqs
PSRvgl8XKNXGTbeMk6C4g/viewform.

Art. 5º - O Cadastro Cultural Municipal, iniciado em 03 de julho de 2020, terá sua
finalização às 23h59 do dia 3 de outubro de 2020.

Art. 6º - Serão adotadas as medidas cabíveis, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020,

para

garantir

inclusões

e

alterações

nos

cadastros,

de

forma

autodeclaratória e documental, que comprovem funcionamento regular.

Art. 7º - O Comitê Emergencial, através de formulários específicos, realizará a
validação dos Cadastros Culturais em âmbito municipal, bem como a definição do
escore de valores a serem repassados.
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Art. 8º - O Cadastro Cultural Municipal é validado pelo Comitê Emergencial,
contudo a elegibilidade do beneficiário só se dá por meio de homologação na base
de dados disponibilizada pelo Ministério do Turismo.

Art. 9º Para ﬁns de transparência e publicidade, os resultados das solicitações
dos beneficios e subsídios serão divulgados no site da Prefeitura de Santa
Inês/BA e no Diario Oficial do Município.

Parágrafo único. Na publicação constará nome da pessoa fisica ou jurídica
inscrita, número do cadastro municipal e situação.
Art. 10. - O subsídio mensal de que trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei nº
14.017/2020, terá no município o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pagos em
parcela única;

Art. 11. - Compreende-se como espaços culturais, nos termos da Lei
nº 14.017/2020, aqueles 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, 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;
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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;
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XXI - feiras de arte e de artesanato;

XXII - espaços de apresentação musical;

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

XXIX - 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 art. 6º da Lei de que trata este artigo.

Art. 12. - Fica vedada a concessão do beneficio a que se refere o caput do art. 2º
da Lei Nacional nº 14.017, de 29 de junho de 2020 a espaços culturais 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. 13. - O subsídio mensal somente será concedido para a gestão responsável
pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário
esteja inscrito em mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um
espaço cultural.

Art. 14. - Para receber o subsídio mensal, os espaços artísticos e culturais,
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias deverão:

I - estar com suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento
social;
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II - estar com o Cadastro Cultural Municipal validado pelo Comitê Emergencial
Local e homologado pelo Ministério do Turismo;

III - apresentar, em formulário específico da Secretaria de Turismo Esporte e
Cultura: relatório de comprovação de realização de atividades culturais no
exercício de 2019;

III - proceder com autodeclaração constando informações sobre a interrupção de
suas atividades e indicação dos cadastros em que estiverem inscritas,
acompanhados da sua homologação, quando for o caso;

IV – exibir proposta de atividade de contrapartida em bens ou serviços
economicamente mensuráveis, que ficam sob o compromisso de promover, após a
retomada de seus trabalhos, ações destinadas, prioritariamente, a alunos de
escolas públicas ou de atividades em espaços públicos da comunidade, de forma
gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com a
Secretária de Turismo, Esporte e Cultura;

V - declaração de que apresentará prestação de contas referente ao uso do
benefício à Prefeitura de Santa Inês, no prazo de cento e vinte dias após o
recebimento da última parcela do subsídio mensal, ou da parcela única, se for o
caso;
Art. 15. - O Município de Santa Inês elaborará e publicará editais, chamadas
públicas ou outros instrumentos aplicáveis, por intermédio de programa municipal
de apoio e financiamento à cultura, criado para esse fim específico.

Parágrafo Único - Serão publicados editais/chamadas públicas que contemplem
propostas que:

I - estimulem o desenvolvimento das artes nas suas diversas formas de expressão,
priorizando- se aquelas oriundas de populações com menor acesso a produtos
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culturais, bem como aquelas que vislumbrem a diversidade cultural e que tenham
como público alvo as comunidades com menor acesso e estudantes da rede pública
municipal de ensino;

II - tenham por objetivo a preservação e a promoção das culturas identitárias,
afrobrasileiras, ciganas, indígenas, LGBTQI+, dentre outras.

Art. 16. - As inscrições para os editais e chamadas públicas serão gratuitas e
poderão participar:

I - pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos, brasileiros natos ou
naturalizados residentes no município de Santa Inês a mais de dois anos;

II - pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, registradas a
pelo menos dois anos completos, cuja sede seja o município de Santa Inês/BA e
que, de acordo com o contrato social ou estatuto, desenvolvam atividades de
natureza artístico-cultural.

Art. 17 - A prestação de contas do recurso utilizado para fins de subsídio mensal
deverá comprovar que o valor recebido foi utilizado para gastos relativos à
manutenção da atividade cultural do beneficiário, tais como despesas com
provedor de internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e energia
elétrica, bem como outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do
beneficiário.

Parágrafo Único - O beneficiário do subsídio previsto neste artigo deverá
apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao Município de
Santa Inês em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do
subsídio, ou da parcela única, se for o caso.

Art. 18. - A prestação de contas do recurso utilizado por meio de editais e
chamamentos públicos deverão corresponder ao pactuado nos instrumentos e se
dará através de relatório de cumprimento do objeto.
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Parágrafo Único - Na hipótese de não cumprimento integral do objeto pactuado
nos instrumentos, a Secretaria de Cultura fará a identificação do beneficiário e
apresentará as providências adotadas para recomposição do dano. A comprovação
deverá ser fundamentada nos pareceres de cumprimento do objeto pactuado com
cada beneficiário, atestados pelo gestor responsável pela distribuição dos recursos.

Art. 19. - O Município terá o prazo de 60 (sessenta) dias para publicação da
programação ou destinação dos recursos, a contar da data de recebimento dos
recursos.

Art. 20. - Os recursos transferidos pelo Governo Federal/Ministério do Turismo ao
Município de Santa Inês serão geridos, exclusivamente, na conta específica criada
pelo ente federal.

Art. 21. - O montante dos recursos indicado no plano de ação poderá ser
remanejado de acordo com a demanda local, desde que a divisão dos recursos
prevista no art. 2º da Lei nº 14.017/2020 seja respeitada e que o remanejamento
seja informado no relatório de gestão final.
Art. 22. - Situações excepcionais não contempladas neste Decreto serão decididas
pela Comissão Emergencial Cultural de Santa Inês/BA.

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativos a 23 de setembro do correte ano, revogadas as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.
Gabinete do Prefeito, em 24 de setembro de 2020.

HÉRMESON NOVAES ELOI
Prefeito Municipal
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