M UNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

PREFEITURA

DECRETO Ne

045/2020

Regulamenta, em dmbito municipal, o lei
Federol ne 74.077, de 29 de junho de 2020'
que dispde sobre as ogdes emergenciais

destinodos oo setor culturol o serem
odotodas durante o estodo de colomidade

piblico, reconhecido Pelo

Decreto

Legislotivo ne 06, de 2 de morgo de 2020, e
dd outros Provid€ncios.

O pRerero oo ruururcfplo DE vERTENres, Estado Federado de Pernambuco, no uso de suas
atribuig6es que lhe confere a ConstituigSo Federal, a ConstituigSo do Estado de Pernambuco e
na Lei 0196nica MuniciPal,

de Emerg6ncia em Sa0de Pdblica de tmportAncia lnternacional pela
organizagio Mundial da Sa(de, em 30 de janeiro de 2o2o, em decorr6ncia da lnfecaSo
Humana pelo novo Coronavfrus (COVID-19);

coNsloEMNDo a Declarag6o

a portaria ns lgg/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emerg6ncia
em Saude p0blica de lmport6ncia lnternacional (ESPIN) pelo Minist6rio da Sa0de, em
decorr6ncia da lnfecAso Humana pelo novo Coronavirus;

coNsrDEMNDo

que a sarlde 6 direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas
agravos e ao acesso
sociais e econ6micas que visem a redugSo do risco de doenga e de outros
protegSo e recuperagSo, na
universal e igualit6rio is ag6es e servigos para sua promogao,

coNsrDERANDo

forma do art. 196 da ConstituigSo Federal;
coNsrDERANDo

de 2020,
a classificagio pela organizagSo Mundial de satide, no dia 11 de margo

como pandemia do Novo Coronavirus;
CoNSIDEMNDO Que

prevengSo, controle
a situagio demanda o emprego urgente de medidas de

e conteng5o de riscos, danos e agravos

i

sa0de p0blica, a fim de evitar a disseminagSo da

doenga;
CoNSIDERANDO

o

Decreto Estadual ns 48.809, de 14 de margo de 2020,

e

modificag6es

posteriores imp6e limitag6es a circulagSo de pessoas e servigos p0blicos;

junho de 2020, que dispoe sobre a96es
Que a Lei Federal !4.0L7, de 29 de
o estado de ca
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante

coNsrDERANDo

p0blica;
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que o Decreto ne 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei ne
14.017, de 29 de junho de 2O2O, disp6e no 5 4e do art. 2e que o Poder Executivo dos Estados,

CoNSTDERANDo

do Distrito Federal e dos Municfpios deverd editar regulamento com os procedimentos
necessdrios

i

aplicagSo dos recursos recebidos na forma prevista no referido dispositivo;

DECRETA:

CAPiTUTO

DrsPosrc6Es

I

GERATS

Art. 1s Este Decreto regulamenta, em ambito municipal, a Lei Federal ne 74.017, de 29

de

junho de 2020, que disp6e sobre as a96es emergenciais destinadas ao setor cultural a serem
adotadas durante o estado de calamidade p0blica reconhecido pelo Decreto Legislativo ne 06,
de 20 de margo de 2020;

Art. 2e O Municipio das Vertentes receber;i da Uni6o Federal, em parcela rinica, no exercicio
de 2020, o valor de RS 172.360,78 (cento e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e
setenta e oito centavos) para aplicagSo em a95es emergancias de apoio ao setor cultural, por
meio da Secretaria de Educa95o, Cultura, Turismo e Esportes de Vertentes, que executard
diretamente os recursos de que trata este artiSo;
Pardgrafo fnico, A Secretaria de EducagSo, Cultura, Turismo e Esportes de Vertentes, com o
auxilio da comissSo especial formada para este fim, deverii providenciar os meios

administrativos e operacionais para a aplicagSo integral do valor integral a ser destinado ao
Municipio de Vertentes.

Art. 39 O montante de recursos financeiros recebido pelo Municipio de Vertentes serii
aplicado integralmente atrav6s de editais, chamadas p0blicas ou outros instrumentos
aplicdveis para p16mios, aquisigSo de bens e servigos vinculados ao setor cultural,
manutengao de agentes, de espagos, de iniciativas, de cursos, de produg6es, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia soliddria, de produg6es
audiovisuais, de manifestag6es culturais, e realizag6o de atividades artisticas e culturais que
possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras
plataformas digitais. em observancia ao inciso lll do caput do art. 2e da Lei n" !4.077, de 29 de
junho de 2020.

Art.4s Compete A Secretaria de EducagSo, Cultura, Turismo e Esportes de Vertentes elaborar
e publicar os editais, ou outros instrumentos aplic6veis para premios, aquisicttO de bens
servigos vinculados ao setor cultural, manutengSo de agentes, de espagos, de in

cursos, de produg6es, de desenvolvimento de atividades de economia criativa de
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soliddria, de produg6es audiovisuais, de manifestag6es culturais, e realizagSo de atividades
artisticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio

de redes sociais e outras plataformas digitais, em observincia ao disposto no inciso lll, do
caput do art. 2s, da Lei Federal ne l4.Ot7, de 29 de junho de 2O2O;

5le

Para fins do disposto no 5 3s, do art.2e, do Decreto ne 10.464, de 17 de agosto de 2O2O,

os benefici5rios dos recursos contemplados neste Decreto deverSo ser naturais do Municlpio,
bem como pessoas fisicas naturais de outros municipios e pessoas juridicas com ou sem fins
lucrativos, que deverSo comprovar resid6ncia ou atividade cultural no Municipio hd, pelo
menos, 02 (dois) anos e atender ao que especifica o Edital a ser langado'

g 2s Os beneficiiirios dos recursos contemplados neste Decreto deverSo ter sua

inscrigSo

efetivada e homologada no Cadastro Municipal de Cultura.

O Cadastro Municipal de cultura 6 de responsabilidade da secretaria de Educagao,
Cultura, Turismo e Esportes de Vertentes e tere validade de 01(um) ano, a contar da data de
sua homologag5o, podendo esse prazo ser prorrogado por periodos iguais, mediante a
atualizagao dos dados e documentos cadastrais referentes is alterag6es ocorridas no

I3e

perlodo.

g 4e A homologagSo da inscrigao no cadastro Municipal de cultura, serii efetuada

pela

secretaria de EducagSo, cultura, Turismo e Esportes de vertentes, atrav6s de publicagSo de
Portaria especifica, ap6s verificadas e analisada a documentagSo e os dados apresentados no
ato de inscrigSo no Cadastro.
g 5e A inscrigSo no cadastro Municipal de cultura poderd ser exclulda a qualquer tempo, caso
ocorra a comprovagSo de irregularidade na documentagSo.

fica condicionado
s 69 O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento deste Decreto
i verificagSo de elegibilidade do beneficiSrio, realizada por meio de consulta pr6via a base de
dados Estadual, atravds do Mapa Cultural de Pernambuco e a base de dados municipal,
atrav6s do Cadastro Municipal de Cultura.
CAPITUIO II
DOS EDrrAlS E PREMlAcoEs

Art.59osrecursosdequetrataoart.39desteDecretoedoincisolll,doart.

2e, da Lei

do programa
Federal ne 14.017, de 29 de junho de 2020, ser6 aplicado atrav6s da criagSo
Edital do Premio Cultura de Raiz de Vertentes;
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9le o

Edital e PremiagSo terd regulamentagdo pr6pria, estabelecendo crit6rios, quantidade
de beneficiiirios, total de valores repassados e condi96es especificas de participagdo.

I2e

Para participar do edital e pr€mios estabelecidos no caput,6 necessdrio ter
inscrigao
efetuada e homologada no Cadastro Municipal de Cultura.

5 3e s6 poderio concorrer aos Editais e

premiag6es estaberecidos no caput projetos,
propostas, eventos e ag6es culturais realizadas no Municipio
de vertentes.

os projetos que ndo tiverem o cardter cultural e n5o cumprirem
as exig6ncias especlficas
estabelecidas na legisragio pertinente, incrusive, no Editar
de convocag5o e Resorugdes,
5 4c

ser5o

excluidos do processo de seleg6o.

$ 5e E vedada a aprovagS0 de mais que 2 (dois) projetos do mesmo proponente,
considerados

todos os Editais e premiagdes estabelecidas no caput.

CAPITUTO tit

DrsPosrcoEs FtNAtS
Art.69 E assegurada a participa95o da sociedade civil no acOmpanhamentO e na fisca‖
da ap‖ ca9う o dos recursos OriundOs da Lei Federal n。
Aldir Blanc′

podendo exercer esse direito atrav6s da cOmissう

das atividades regidas pOr este Decret0 0u pOr intermё

Educa95o,

cultura,

TurismO

e

EspOrtes

za950

14017,de 29 delunhO de 2020,a Lei

de

。criada para acOmpanhamento

dio de solicitac50

Vertentes,

らsecretaria de
pelo
e―
mail:

remioculturadera izvertentes

Art' 7e rodas as informag6es de interesse p[brico, rerativas
i apricagio da lei Federar ns
74'077, de 29 de junho de 2o2o, em imbito
rocar, ficario disponiveis no enderego

http ://vertentes. pe. gov. br/.

Art.8s A Secretaria de Educag,o, Cultura, Turismo e Esportes
de Vertentes, poderi expedir

normas para comprementar, escrarecer e orientar
a execugS0 da Lei Federar ns !4.o77, de 2g
de junho de 2O2O, em iimbito local.

Art.9e

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo.

Registre-se, Publique-se e
4 de setembro de 2020.
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