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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
DECRETO Nº 4576/2020

SÚMULA:
Regulamenta, em âmbito municipal,a aplicação da Lei Federal Nº 14.017/2020, que dispõe 
sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado 
de calamidade.

DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO 
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o reconhecimento do estado de calamidade pública em âmbito 
nacional pelo Decreto Legislativo N. 06 de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal Nº. 14.017 de 29 de junho de 2020 que 
dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública;
CONSIDERANDO a publicação da Decreto Federal 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 regulamentar a distribuição dos recursos públicos 
destinados ao setor cultural, em âmbito municipal conforme previsão do § 4º do art. 2º do 
Decreto Federal 10.464 de 17 de agosto de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º–Este decreto dispõe sobre a aplicação de recursos destinados ao Município de 
Cruzeiro do Iguaçu oriundos da distribuição definida pela Lei Federal Nº 14.017 para 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública.
Art. 2º- O montante de recursos financeiros recebidos pelo município serão aplicados de 
acordo com a seguinte distribuição:
I – Até 35% para subsídio destinado a manutenção de espaços culturais, microempresas 
e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais que 
tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social.
II – 65% ou mais para 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 culturais, 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, em observância ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei 
nº 14.017 de 2020.
Art. 3º–Os mecanismos previstos no inciso II do caput do art. 2º deste decreto serão 
executados seguindo as regras de chamamento público e conforme os procedimentos 
legais constantes na Lei 8.666 e executado pelo Dep. De Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Parágrafo único -Para definição dos eventos contemplados nos editais será considerado 
a realidade local, de modo que contemple os artistas e áreas culturais existentes no 
município.
Art. 4º–Os mecanismos previstos no inciso I do caput do art. 2º deste decreto seguirá 
rigorosamente os critérios estabelecidos no presente Decreto e os dispostos na Lei 
Federal Aldir Blanc Nº 14.017/2020 e Decreto Federal 10.464/2020 para sua concessão.
§ 1º–A percepção dos recursos a que se refere o caput fica condicionada à verificação 
de elegibilidade do beneficiário, realizado por meio de consulta prévia a base de dados 
em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo. Para os espaços culturais 
serem considerados elegíveis e receber o recurso os solicitantes, cumulativamente:
- deverão residir e estar domiciliados no território nacional;
- deverão ter tido suas atividades interrompidas em razão das medidas de isolamento 
social;
- deverão ser 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, dentre os indicados nos incs. I a XXV do art. 8º da Lei 
14.017/2020;
- deverão possuir inscrição homologada em, no mínimo, um dos cadastros previstos nos 
incs. I a VIII do § 1º do art. 7º da Lei 14.017/2020;
- não podem ser mantido e ou criado pela Administração Pública Municipal, tal como 
grupo de dança, circo etc, Estadual ou Federal, nem serem vinculados formalmente a 
qualquer um desses entes e ou a fundações, institutos ou instituições criados ou mantidos 
por grupos de empresas; teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento 
exclusivo de grupos empresariais; e espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
§ 2º–Farão jus ao subsídios os espaços culturais inscritos no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ, com CNAE compatível com atividades objeto da execução.
Art. 5º–Serão contempladas com o subsídio previsto no Art. I do caput od Art. 2º deste 
decreto no máximo 6 espaços culturais, sendo que o subsídio terá o valor de R$ 3.000,00 
a ser pago em uma única parcela, podendo sofrer alterações do valor de acordo com a 
apresentação do quadro de despesas apresentado pelos espaços culturais.
Parágrafo único: Caso a quantidade de solicitantes elegíveis seja maior que o número 
de subsídios programados, o município selecionará quais serão os beneficiados, 
considerando a ordem e solicitação do subsídio.
§ 1º–As entidades que desejarem se habilitar deverão solicitar o benefício por meio 
do preenchimento do cadastro junto a Plataforma Sistema de Informação da Cultura 
– Módulo Subsídio Aldir Blanc, disponibilizada pelo Governo do Estado e aderida pelo 
Município de Cruzeiro do Iguaçu, e preencher as declarações constantes no sistema, 
apresentar auto declaração assinada com informações sobre a interrupção de suas 
atividades, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço no responsável pelo espaço 



Página 2

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 06/10/2020.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioems.com.br

Diário Oficial dos Municípios do 
Sudoeste do Paraná

[@cd_dtext]Terça-Feira, 06 de Outubro de 2020[.@cd_dtext]  [@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2210

cultural, apresentar demonstrativo de despesas, conforme §3º deste Art. e proposta de 
contrapartida conforme §5º deste Art.
§2º Farão jus a este benefício os espaços culturais e empresas que se enquadrarem nos 
requisitos deste decreto e no Art. 6º do Decreto Federal Nº 10.646 de 17 de agosto de 
2020.
§ 3º Os espaços culturais interessados em receber o subsídio além de realizar os 
procedimentos constantes do §1º deste artigo deverão apresentar demonstrativo de 
despesas com manutenção dos espaços (internet, transporte, aluguel, telefone, consumo 
de água, luz e demais relativas a manutenção) bem como comprovação das mesmas, 
sendo consideradas as despesas constantes no § 2º do Art. 7º do Decreto Federal Nº 
10.464.
§ 4º–Este subsídio será concedido exclusivamente 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.
§ 5º Os espaços culturais beneficiados com este subsídio ficarão obrigados a garantir 
como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades 
destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços 
públicos da comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, a abranger o número 
de pessoas determinada pelo espaço disponível ou características da atividade, conforme 
a descrição da Secretaria Mun. De Educação, Cultura e Esportes e do Comitê Municipal 
de Cultura, que analisará e validará as propostas de contrapartida apresentadas, devendo, 
no ato de solicitação do benefício apresentar proposta de atividades de contrapartida, em 
bens ou serviços mensuráveis, que se possa aferir se o custo da realização da atividade 
proposta seja equivale ao valor de 20% do subsídios, levando em consideração os valores 
praticados conforme contratos vigentes com o município.
§ 6º–O beneficiário deste subsídio deverá apresentar prestação de contas referente ao 
uso do benefício, em até sessenta dias após o recebimento da última parcela do subsídio, 
informando em que despesas foram utilizados os recursos, anexando cópias dos 
comprovantes de pagamentos dessas despesas, considerando que as despesas devem 
ser aplicadas para manutenção dos espaços culturais.
§ Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Iguaçu fará a 
análise da prestação de contas, no prazo de 10 dias após a entrega pelo beneficiário, sendo 
que durante este prazo poderá solicitar esclarecimentos ou documentação complementar 
que permita emitir parecer final da prestação de contas. Caso, o beneficiário tenha sua 
prestação de contas reprovada, deverá realizar a devolução do recurso.
§ 7º–As vedações á concessão deste benefício estão elencadas no Parágrafo único do Art. 
8º da Lei Federal Nº 14.017/2020, do qual depreende-se também as entidades vinculadas 
a espaços ou instituições mantidas por grupos empresariais ou pela administração 
pública.
Art. 6º O período para os espaços culturais solicitarem subsídio será do dia 08/10/2020 à 
14/10/2020, devendo realizar os procedimentos conforme §1º do Art. 5º. A documentação 
descrita no referido artigo deverão ser encaminhada exclusivamente pelo e-mail 
educacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br, estando as solicitações nomeadas com NOME 
DO SOLICITANTE SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIO.
Art. 7º Os espaços culturais que forem considerados elegíveis e contemplados para o 
recebimento do recurso, serão homologados por Ato oficial, a partir do dia 15/10/2020.
Art. 8º Eventuais sobras de recursos destinados a essa finalidade, ou quando não houver 
solicitação de benefícios suficientes para o valor previsto, os recursos serão revertidos 
para aplicação de acordo com a finalidade do inciso II do art. 2º deste decreto.
Art. 9º–A execução e distribuição dos recursos previstos nos incisos I e II do caput do Art. 
2º deste decreto, bem como os casos omissos serão definidos pelo Comitê Municipal de 
Cultura, nomeado pela Portaria Municipal Nº 4912/2020 de 21 de agosto de 2020.
Art. 10º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos cinco dias 
do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.
DILMAR TÚRMINA - PREFEITO
Registre-se e Publique-se.
SANDRO PAULO BORTONCELLO SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
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