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DECRETO Nº 21.601 , DE 14 DE JUNHO DE 2021.

Regulamenta  o Programa  "Cultura
Melhor:Sociedade  Melhor",  instituído
pela Lei nº 8.543, de 18 de agosto de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 94 da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA:

Art.  1º  Fica  regulamentado  o Programa  "Cultura  Melhor:  Sociedade  Melhor",
instituído pela Lei nº 8.543, de 18 de agosto de 2020.

CAPÍTULO I
DOS PROCEDIMENTOS

Art.  2º  Qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  manifestar  interesse  em doar
recursos materiais  à  Secretaria  Municipal  da Cultura (SMC),  consoante ao disposto no
inciso I, do art. 2º, da Lei nº 8.543, de 2020, sendo facultado o recebimento por parte da
SMC, assim como, a SMC poderá manifestar publicamente as suas necessidades para o
recebimento de doações. 

Art. 3º As doações de materiais, de bens móveis e de serviços, por pessoa física ou
jurídica à SMC, serão formalizadas por meio de Termo de Doação, onde deverá constar a
finalidade e a destinação do item doado.

§ 1º A Secretaria Municipal da Cultura  será responsável pelos procedimentos de
formalização do Termo de Doação e pelo recebimento das doações.

§ 2º Os custos decorrentes da entrega dos bens móveis ou da prestação dos serviços
deverão ser suportados pelo doador.

Art. 4º Aos bens móveis permanentes que são aqueles que com o uso não perdem a
identidade  física,  tem  durabilidade  superior  a  2  (dois)  anos  e  o  custo  da  aquisição  é
superior ao custo de controle e manutenção, aplica-se o disposto no Decreto Municipal nº
20.947/20: 

I – o termo de recebimento de bens permanentes devem conter obrigatoriamente os
dados do doador (nome,  qualificação,  endereço),  a  descrição  do objeto,  quantidade  de
bens,  data  de  recebimento,  valor  e  a  Unidade  Administrativa  em  que  o  mesmo  será
alocado;

II – na ausência da nota fiscal precista no caput, poderá ser entregue declaração de
propriedade com a chancela do servidor público que estiver recebendo o bem;e
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III – o recebimento da doação de equipamento de informática fica condicionado a
avaliação prévia do setor de informática que atende a Secretaria  Municipal  da Cultura,
manifestando-se de forma expressa a aceitação dos mesmos. 

Art. 5º Para fins do disposto no inciso II do art. 2º da Lei 8.543, de 2020, a pessoa
física ou jurídica encaminhará a sua proposta à Secretaria Municipal da Cultura, por meio
de formulário específico de manifestação de interesse, onde deverá constar o descritivo do
objeto,  da benfeitoria,  o tempo de duração e demais  especificidades  da parceria,  e/  ou
patrocínio.

§ 1º A Secretaria  Municipal  da Cultura poderá solicitar  ao proponente/doador a
complementação das informações para subsidiar a análise quanto ao interesse público.

§  2º  As  obras  de  reforma,  ampliação  e  melhorias  deverão  ser  realizadas  em
consonância com as necessidades elencadas pela Secretaria Municipal da Cultura.

§ 3º A formalização da doação do bem ou serviço será realizada por meio de Termo
de Doação.

Art. 6º Para fins do disposto no art. 5º do presente Decreto, a Secretaria Municipal
da Cultura deverá:

I - encaminhar a proposta ao Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) e,
caso necessário, para outros Conselhos Municipais, para emissão de parecer, no prazo de
45 dias para as referidas análises; e

II - encaminhar para análise da Secretaria Municipal do Planejamento as propostas
de reforma e/ou ampliação de prédios públicos.

Art.  7º Para fins  do disposto no inciso III  do art.  2º  da Lei  8.543,  de 2020  as
palestras,  poderão ser promovidas, com a viabilização de cachês, despesas com transporte,
hospedagem e alimentação do(s) ministrante(s), assim como demais despesas relativas à
ação.

Art.  8º  Entende-se  como  outras  ações  de  interesse  da  Secretaria  Municipal  da
Cultura, de que trata o inciso IV do art. 2º da Lei 8.543, de 2020:

I -  patrocínios e apoios para espetáculos, mostras, festivais, oficinas e cursos; 

II - montagem de espetáculos de grupos artísticos de qualquer segmento;

III - pagamento de cachês, transporte e hospedagem para artistas, profissionais e
grupos convidados; 

IV - fornecimento de materiais publicitários e de divulgação;  

V - equipamentos técnicos e de infraestrutura para eventos; 
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VI - montagem de exposições; 

VII - transporte de obras artísticas; 

VIII - manutenção e conserto de equipamentos da Secretaria da Cultura; 

IX - locação ou aquisição de filmes; 

X - aquisição de instrumentos musicais e partituras;

XI -  aquisição de livros, revistas e acervos literários; 

XII - restauro de obras artísticas e objetos museológicos; 

XIII - mobiliário e objetos de decoração para os equipamentos culturais da SMC;

XIV - recebimento de valores por meio do Fundo Especial da Cultura (FEC) de
acordo com a legislação vigente;

XV - aquisição de obras artísticas;

XVI - bens móveis ou imóveis de qualquer natureza que tenham relação direta ou
indireta com o trabalho da Secretaria da Cultura; e

XVII - outros, vinculados às atividades da SMC e que propiciem o atendimento aos
dispostos no Plano Municipal de Cultura.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º A divulgação de que trata o art. 3º da Lei nº 8.543, de 2020, por parte do
apoiador/parceiro deverá ser avaliada/aprovada pelo setor de comunicação da  Secretaria
Municipal  da  Cultura,  com  anuência  do  Setor  de  Comunicação  da  Administração
Municipal.

§ 1º Na divulgação deverá constar a marca/logo institucional do programa "Cultura
Melhor:  Sociedade  Melhor"  e/ou  "Empresa  (Pessoa)  Parceira  do  Programa  "Cultura
Melhor: Sociedade Melhor". 

§ 2º A Secretaria Municipal da Cultura deverá informar à pessoa física ou jurídica
parceira  as  especificidades  da  marca/logo  institucional  do  "Programa  Cultura  Melhor:
Sociedade Melhor".

Art. 10. É vedada a parceria e ou recebimento de doações pelo Programa “Cultura
Melhor: Sociedade Melhor" quando caracterizar conflito de interesses. 
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Art.  11. A Secretaria  Municipal  da  Cultura  manterá  um cadastro  atualizado  de
possíveis parceiros, para facilitar a comunicação e otimizar processos administrativos.

Art. 12.  A Secretaria Municipal da Cultura poderá expedir normas complementares
para  solucionar  casos  omissos,  devendo  disponibilizar  em  seu  sítio  eletrônico,  as
informações adicionais. 

Art. 13. São anexos do presente Decreto:

I - ANEXO I: MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PESSOA FÍSICA

II - ANEXO II: MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PESSOA JURÍDICA

III - ANEXO III: TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FÍSICA

IV - ANEXO IV: TERMO DE DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Art. 14.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 14 de junho de 2021; 146º da Colonização e 131º da Emancipação Política.

Adiló Didomenico,
 PREFEITO MUNICIPAL.

Grégora Fortuna dos Passos,
 SECRETÁRIA DE GOVERNO MUNICIPAL

Os anexos encontram-se disponíveis em https://caxias.rs.gov.br/servicos/cultura/lei-
cultura-melhor-sociedade-melhor
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ANEXO I

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PESSOA FÍSICA

Eu,________________________________________  ,  brasileiro,  profissão,

estado civil, inscrito no CPF sob o n° ________________________, portador do RG n°

____________________________,  residente  à  Rua

__________________________________, n° ________, bairro ____________________,

na  cidade  de  ______________________,  CEP__________________,  venho  por  meio

desta  MANIFESTAR  O  INTERESSE  EM  DOAR  o

bem_____________________________________________________________________

____________________________________________ (descrição do objeto, marca, n° de

série, valor, nota fiscal n°, emitida em ??, valor de mercado, serviço, tempo de duração,

etc., conforme o caso) para a a Secretaria da Cultura da Prefeitura Municipal de Caxias do

Sul – RS, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________, com endereço à

Rua ______________________________, n° _________, Bairro ______________, cidade

de  Caxias  do  Sul-RS,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.  Adiló

Didomênico,  brasileiro, _________________________ (qualificação).

O  referido  bem  tem  a  finalidade  de  ________(descrever)_____________  ,

sendo, oportunamente, integrado ao patrimônio público municipal. (ou serviço – colocar

detalhes da parceria)

Caxias do Sul, _________ de ___________________ de 2021.

Nome do Interessado

CPF nº
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ANEXO II

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PESSOA JURÍDICA

A empresa ________________________________________ , pessoa jurídica

de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  n°  ________________________,  com  sede  à

Rua__________________________________,  n°  ________,  bairro

____________________,  na  cidade  ______________________,

CEP__________________,  neste  ato  representada  por  seu  representante  legal

_______________________________________, brasileiro, profissão, estado civil, inscrito

no  CPF  sob  o  nº  _______________________________  e  portador  do  RG  n°

____________________________,  residente  à  Rua

__________________________________, n° ________, bairro ____________________,

na  cidade  ______________________,  CEP__________________  vem  por  meio  desta

MANIFESTAR  O  INTERESSE  EM  DOAR  o  bem

_________________________________________________________________________

________________________________________ (descrição do objeto, marca, n° de série,

valor, nota fiscal n°, emitida em ??, valor de mercado, serviço, tempo de duração, etc.,

conforme o caso) para a a Secretaria da Cultura da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul –

RS, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________, com endereço à Rua

______________________________, n° _________, Bairro ______________, cidade de

Caxias do Sul-RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Adiló Didomênico,

brasileiro, _________________________ (qualificação).

O  referido  bem  tem  a  finalidade  de  ________(descrever)_____________  ,

sendo, oportunamente, integrado ao patrimônio público municipal. (ou serviço – colocar

detalhes da parceria)

Caxias do Sul, _________ de ___________________ de 2021.

Nome

CNPJ nº

Nome Representante legal

CPF nº
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ANEXO III

TERMO DE DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Pelo presente instrumento, eu,________________________________________ ,

brasileiro,  profissão,  estado  civil,  inscrito  no  CPF  sob  o  n°

________________________,  portador  do  RG  n°

____________________________,  residente  à  Rua

__________________________________,  n°  ________,  bairro

____________________,  na  cidade  de  ______________________,

CEP__________________, doravante denominado DOADOR, neste ato entrega

em doação a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul – RS, por meio da Secretaria

da  Cultura, doravante  denominada DONATÁRIA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

_____________________________,  com  endereço  à  Rua

______________________________,  n°  _________,  Bairro  ______________,

cidade de Caxias do Sul-RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.

Adiló Didomênico,  brasileiro, _________________________ (qualificação).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo é a DOAÇÃO em favor do DONATÁRIO dos bens

abaixo relacionados:

-  Descrição  do  objeto  ________________________________  Marca

______________________  N°  de  série  __________________________  Valor

_________________________ Nota Fiscal n° _____________________ emitida

em ______________________________. 

(não havendo nota fiscal de compra declarar valor de mercado)

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

Os bens, objetos da presente DOAÇÃO, destinam-se à Secretaria Municipal da

Cultura de Caxias do Sul, e integrarão o patrimônio público municipal.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERALIDADE DA DOAÇÃO

O DOADOR concorda em dispor dos bens constantes na Cláusula Primeira do

Presente  Termo  com  total  liberalidade,  não  existindo  nenhuma  obrigação  e

despesas por parte do DONATÁRIO resultante da DOAÇÃO.  

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Caxias do Sul para dirimir toda e qualquer

dúvida suscitada em razão do presente Termo de Doação, excluindo qualquer

outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, que depois de

lido  e  achado  conforme,  vai  por  todos  assinados  na  presença  de  02  (duas)

testemunhas, em duas vias.

Caxias do Sul - RS de ____________________ de ______.

xxxxxxxxx xxxxxx

Prefeito Municipal de Caxias do Sul
CPF nº

Doador(a)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1ª Testemunha 2ª Testemunha

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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ANEXO IV

TERMO DE DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Pelo  presente  instrumento,  a  empresa

________________________________________  ,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  inscrita  no  CNPJ  n°  ________________________,  com  sede  a  Rua

_______________________, nº ____________, bairro ____________________,

na cidade de ________________________, CEP ________________, neste ato

representada  por  seu  representante  legal

_______________________________________,  brasileiro,  profissão,  estado

civil, inscrito no CPF sob o nº _______________________________ e portador

do  RG  n°  ____________________________,  residente  à  Rua

__________________________________,  n°  ________,  bairro

____________________,  na  cidade  ______________________,

CEP__________________, doravante denominado DOADOR, neste ato entrega

em doação a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul – RS, por meio da Secretaria

da  Cultura, doravante  denominada DONATÁRIO,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

_____________________________,  com  endereço  à  Rua

______________________________,  n°  _________,  Bairro  ______________,

cidade de Caxias do Sul-RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.

Adiló Didomênico,  brasileiro, _________________________ (qualificação).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo é a DOAÇÃO em favor do DONATÁRIO dos bens

abaixo relacionados:

-  Descrição  do  objeto  ________________________________  Marca

______________________  N°  de  série  __________________________  Valor
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_________________________ Nota Fiscal n° _____________________ emitida

em ______________________________. 

(não havendo nota fiscal de compra declarar valor de mercado)

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

Os bens, objetos da presente DOAÇÃO, destinam-se à Secretaria Municipal da

Cultura de Caxias do Sul, e integrarão o patrimônio público municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERALIDADE DA DOAÇÃO

O DOADOR concorda em dispor dos bens constantes na Cláusula Primeira do

Presente  Termo  com  total  liberalidade,  não  existindo  nenhuma  obrigação  e

despesas por parte do DONATÁRIO resultante da DOAÇÃO.  

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Caxias do Sul para dirimir toda e qualquer

dúvida suscitada em razão do presente Termo de Doação, excluindo qualquer

outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, que depois de

lido  e  achado  conforme,  vai  por  todos  assinados  na  presença  de  02  (duas)

testemunhas, em duas vias.

Caxias do Sul - RS de ____________________ de ______.

xxxxxxxxx xxxxxx

Prefeito Municipal de Caxias do Sul
CPF nº

Doador(a)
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul      Dec. 21.601/21                                     Pág.11 de
12

1ª Testemunha 2ª Testemunha

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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