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Decreto Municipal n° 21.183
Dispõe sobre a aplicação dos recursos federais no Município de
Caxias do Sul, conforme prevê a Lei Federal n° 14.017, de 29 de
junho de 2020, que trata de ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública
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Decreto Municipal n° 21.183
Regulamentação para aplicação do valor de  R$ 3.118.585,49 em Caxias do Sul
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R$ 2.040.000,00
Subsídio aos espaços

culturais

R$ 1.078.585,49

R$ 516.000,00 para
edital de prêmio

R$ 562.585,49 para
edital de seleção de
propostas inéditas

Para editais:



R$ 3.000,00
3 parcelas para até 50 espaços
que comprovem:

Subsídio aos espaços culturais
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média de faturamento mensal
dos anos de 2018 e 2019 de até

R$ 5.000,00

OU

que comprovem que tenham até
1(um) funcionário devidamente

registrado

R$ 5.000,00
3 parcelas para até 50 espaços
que comprovem:

média de faturamento mensal
dos anos de 2018 e 2019 de até

R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00

OU

que comprovem que tenham de
2 a 5 funcionários devidamente

registrado

R$ 10.000,00
3 parcelas para até 28 espaços
que comprovem:

média de faturamento mensal
dos anos de 2018 e 2019 acima

R$ 10.001,00

OU

que comprovem que tenham 6
ou mais funcionários

devidamente registrado

A seleção para repasse de subsídio mensal a espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas
empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais será realizada
por meio de chamada pública



O subsídio mensal será concedido a espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que
satisfaçam os seguintes requisitos:

Subsídio aos espaços culturais
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apresentação de documento que comprove:

portfólio ou documentação que comprove a atuação cultural do espaço do requerente, podendo ser
constituída de fotografias, vídeos, declarações, matéria jornalística, publicações em redes sociais, links
de sites, dentre outros, que demonstrem o histórico do espaço e/ou sua função cultural no Município,
pelo menos, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação deste Decreto;

          a) a constituição jurídica, no caso de entidade, empresa ou cooperativa, acompanhada de cópia do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitido pela Secretaria da Receita Federal; ou 

          b) declaração assinada pelos membros do coletivo e com firmas reconhecidas em cartório, quando se
tratar de grupo cultural que não possui constituição jurídica e/ou inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ emitido pela Secretaria da Receita Federal, com a identificação pessoal de todos os seus
membros e indicação do responsável pelo espaço cultural;



O subsídio mensal será concedido a espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que
satisfaçam os seguintes requisitos:

Subsídio aos espaços culturais
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comprovantes de média de faturamento mensal do espaço cultural relativo ao exercício fiscal de 2018 e
2019;

comprovantes de despesas de manutenção do espaço cultural no período de 12 (doze) meses a contar da
publicação deste Decreto, apresentando-se, em especial:

a) custo de locação ou de financiamento do espaço artístico e cultural, se for o caso;
b) despesas relativas ao consumo de energia elétrica, água, internet e telefonia dos últimos 5 (cinco) meses,
contados quando da apresentação do requerimento;
c) número e identificação dos funcionários contratados pelo espaço cultural, natureza do vínculo laboral e
apresentação da situação de recolhimento dos encargos respectivos;
d) extrato da conta bancária do requerente, de preferência, com evolução da situação financeira desde 20 de
março de 2020, se houver;



O subsídio mensal será concedido a espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que
satisfaçam os seguintes requisitos:

Subsídio aos espaços culturais
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compromisso formal de prestação de contrapartida(s) a ser(em) prestada(s) após o reinício das
atividades do espaço artístico e cultural, em bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, a
ser(em) realizada(s) preferencialmente em prol dos alunos de escolas públicas ou em espaços públicos
da comunidade, de forma gratuita e em intervalos regulares, com indicação da periodicidade pretendida
para a sua realização;
indicação de conta bancária para o recebimento do subsídio mensal para manutenção do espaço artístico e
cultural;
no caso de pleito de grupo cultural que não possui constituição jurídica e/ou CNPJ, indicação formalmente
assinada por todos os membros do coletivo, da pessoa responsável para recebimento do subsídio mensal e
respectiva prestação de contas ao Município;
demonstração da interrupção das atividades artísticas e culturais do requerente;
requerimento formal do subsídio mensal para manutenção do espaço artístico e cultura, com expressa
previsão do valor solicitado.



Edital de prêmio
R$ 516.000,00

Editais
Prêmio

Propostas inéditas
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destinado para trabalhos
finalizados e/ou já realizados
e/ou apresentados ao público
há, no máximo, 24 meses, em

oito segmentos: 

música
dança
artes cênicas (teatro e circo)
literatura
artes visuais
cinema e vídeo
folclore
artesanato

Edital de propostas
inéditas

R$ 565.585,49

seleção de propostas
artísticas e culturais inéditas

em oito segmentos:

música
dança
artes cênicas (teatro e circo)
literatura
artes visuais
cinema e vídeo
folclore
artesanato

R$ 1.078.585,49

Os trabalhos premiados e os projetos inéditos selecionados deverão dispor de
contrapartida a ser utilizada a critério da Secretaria Municipal da Cultura.



Responsável pelo julgamento
das propostas apresentadas
no âmbito dos editais. Será
dividida em 5 áreas:

música
dança e artes cênicas
artes visuais e cinema e vídeo
literatura
folclore e artesanato

Comissão de
Avaliação

Avaliação e Seleção nos editais 
de prêmios e propostas inéditas
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Cada área será composta por:
dois representantes do Poder
Público e um representante da
sociedade civil

Responsável por fiscalizar e
avaliar a execução dos
projetos contemplados por
meio de editais. Será
composta por:

servidores municipais do
Departamento de Fomento e do
Gabinete da SMC

Comissão de
Credenciamento e

Prestação de Contas



Prestação 
de contas
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Subsídio espaços
culturais

A prestação de contas será
composta por comprovantes
de pagamento de despesas de
manutenção do espaço
cultural do beneficiário no
prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados do recebimento
da última parcela do subsídio
mensal.

Editais
Edital de Prêmio:

Não será necessária a prestação
de contas

Edital de Propostas inéditas:
deve comprovar o cumprimento
do objeto em conformidade com
o projeto cultural aprovado e o
cumprimento das metas e os
resultados atingidos



Prestação 
de contas
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Em caso de não comprovação de aplicação correta dos
recursos e/ou reprovação da prestação de contas
serão aplicadas as devidas penalidades:
a) restituição aos cofres públicos do valor recebido, atualizado
monetariamente;

b) inscrição em dívida ativa na Fazenda Municipal de Caxias do Sul;

c) instauração de processo de tomada de contas;

d) exclusão de qualquer projeto como proponente apoiado pelo
FINANCIARTE ou pela LIC Municipal por um período de 2 (dois) anos.



Obrigada!
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