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                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI  

                   SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE RACIAL 

                   GABINETE DA SECRETÁRIA 

“A Secretaria Municipal de Cultura, Direitos Humanos e Igualdade Racial tem a Missão de promover e 
proteger os direitos individuais e coletivos da pessoa humana, através de articulações com as demais 
secretarias e intersetoriais, garantindo a transversalidade da igualdade racial na implantação de políticas 
públicas, programas e ações.” 

 

RESOLUÇÃO SEMCULDHIRT 004/020 

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL E 
TURISMO Ana Paula Rosa, no exercício de suas atribuições legais e com fundamento no inciso II do 
artigo 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, no Decreto Federal nº 10.464, de 17 de 
agosto de 2020 e no inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 18.825, de seis de outubro de 2020,  

 Considerando que desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS 
em 11 de março de 2020, foram estabelecidas medidas para enfrentamento ao novo corona vírus – 
COVID-19, o que imediatamente impactou todas as atividades públicas e privadas, mas, 
especialmente, as do setor cultural, que, em regra, ensejam aglomeração de público,  

 Considerando que por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 foi 
reconhecido estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020, o que igualmente foi 
declarado em âmbito municipal, por meio do Decreto Municipal nº 18.583, de 13 de abril de 2020, 
em decorrência do COVID-19, que cria o “AUXÍLIO EMERGENCIAL À CULTURA”, 

 Considerando que no MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI foram estabelecidas medidas 
temporárias de prevenção ao COVID-19, com definição de outras medidas para o enfrentamento da 
doença, inclusive o fechamento de teatros e bibliotecas, entre outros espaços culturais municipais,  

 Considerando a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
do país, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020; 

  Considerando as exposições realizadas em várias reuniões virtuais, apostilas e pareceres para 
esclarecimentos a respeito da Lei Aldir Blanc, por vários órgãos públicos federais, estaduais e da 
iniciativa privada, todos com notório saber sobre as questões relacionadas à Política Cultural em suas 
diversas dimensões e segmentos e, principalmente dos impactos econômicos sofridos por essa cadeia 
produtiva tão ampla;  

  Considerando que a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, instituiu o regime 
extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública 
nacional decorrente de pandemia, dispensando a aplicabilidade do disposto no §3º do artigo 195 da 
Constituição Federal;  

 Considerando que a execução da Lei Aldir Blanc exige cuidado por parte dos gestores públicos 
e, apesar da natureza das políticas públicas nela previstas, sua implementação em ano eleitoral 
encontra previsão no art. 73, § 10 da Lei 9.504/97: “No ano em que se realizar eleição, fica proibida a 
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública,  exceto nos 
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas  

 

 

sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o 
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e 
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administrativa” é importante destacar que os princípios administrativos ainda serão exigidos na 
consecução dos objetivos da Lei Aldir Blanc; 

 Considerando o que dispõe a Medida Provisória nº 958, de 27 de abril de 2020 e a Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelecem medidas visando à mitigação dos impactos 
econômicos decorrentes da pandemia e que objetivam a proteção da coletividade;  

 Considerando a aplicação subsidiária do art. 13, da Lei: “Enquanto vigorar o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, a concessão 
de recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à  Cultura (Pronac) e dos programas federais 
de apoio ao audiovisual, bem como as ações estabelecidas pelos demais programas e políticas 
federais para a cultura, entre os quais a Política Nacional de Cultura Viva, estabelecida nos termos da 
Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, deverão priorizar o fomento de atividades culturais que 
possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e de plataformas 
digitais ou meios de comunicação não presenciais, ou cujos recursos de apoio e fomento possam ser 
adiantados, mesmo que a realização das atividades culturais somente seja possível após o fim da 
vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020”; 

 Considerando as decisões tomadas pelo CMPC S.J.Meriti que deliberaram a formação da 
Comissão Mista de Analise Técnica para dar suporte na construção e análise de documentos e 
supervisão da Secretaria Municipal de Cultura de São João de Meriti no que tange a execução da Lei 
14017/2020 seus decretos de regulamentação e leis complementares. 

 Considerando a realização do Cadastro Municipal de Artistas, Produtores, Agentes Culturais, 
Espaço, Coletivos e Instituições fazedores de Cultura em São João de Meriti para fins de mapeamento 
e possível inclusão nos Incisos II e III, do Art. 2º da Lei Federal 14014/2020 (Lei Aldir Blanc) inseridas 
no mesmo até a data de 31 de agosto de 2020; 

 Considerando ampla divulgação nas redes sociais, Fórum de Cultura e através dos Conselheiros 
de Cultura do CMPC São João de Meriti; 

 Considerando a aprovação do instrumento de escalonamento pelo CMPC de São João de Meriti 
e as regras para participação do inciso II, assim como as exigências legais de documentos para a 
comprovação de existência do trabalho no município para recebimento de recursos financeiros;  

 Considerando a Conjuntura Pandêmica, as recomendações sanitárias e a necessidade de 
adequação nas formas de organização, comunicação e legitimidade processual na veiculação de 
documentos e tomada de decisão; 

 Considerando todos os informes, veiculação de documentos e vídeos conferências realizados 
por aplicativos e redes sociais para tomadas e transparência das decisões do CMPC de São João de 
Meriti junto com a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE 
RACIAL E TURISMO. 

 
RESOLVE:  

 
Artigo 1º - Processos em execução e acompanhamentos - Firmar as regras e requisitos de 
elegibilidade dos beneficiários, os procedimentos para o acompanhamento do requerimento através 
dos documentos já entregues, pagamento do benefício e obrigações correlatas, referentes à ação 
emergencial de concessão do subsídio mensal de que trata o inciso II do artigo 2º da Lei Federal nº 
14.017/2020, de forma simplificada e desburocratizada.  
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I – Os coletivos culturais, espaços de cultura, instituições culturais, pequenas e micro empresas de 
cultura, serão entendidos nesta resolução como organizações culturais. 
II – O número do protocolo entregue a cada organização cultural no ato da entrega dos seus 
respectivos documentos, será o numero de registro pelo qual serão solicitadas informações sobre o 
processo administrativo para pagamento do inciso II do artigo 2º d lei 14017/2020. 
III – O processo administrativo para pagamento só será aberto quando os documentos de cada 
organização cultural inscrita e regulamentada mediante a entrega de seus documentos, sua 
conferencia e não tiverem pendências. 
IV – O pagamento dos benefícios será feitos de acordo com a Lei 14017/2020 e suas 
regulamentações. 
V – Toda informação declarada pelas organizações culturais no ato da entrega de sua documentação 
precisará ser comprovada pelas mesmas.  
VI- A divulgação da relação de aprovados, após entrega da documentação, conforme agendamento 
feitos nos dias 14,15 e 16 de outubro de 2020, quando a SEMCULDHIRT disponibilizou espaço físico, 
servidores e impressão de documentos e protfólios, até às 20h, será através de publicação no site da 
SEMCULDHIRT e nos grupos de whatsapp relacionados à Cultura de São João de Meriti no dia 23 de 
outubro de 2020. 
 
Artigo 2º destinação de valores e prestação de contas- Após pagamento dos benefícios do inciso II 
do artigo 2º da Lei 14.017/2020, a sobra será remanejada para o inciso III da lei citada. Salvo 
dispositivos legais que inviabilizem o procedimento Inciso I – para uma maior clareza nas prestações 
de contas, será enviado um documento anexo aos beneficiados do inciso II do artigo 2º da lei 
14017/2020 para orientação de gastos e prestação de contas. Inciso II – A SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE CULTURA, LAZER, DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL E TURISMO será o órgão a receber a 
prestação de contas das organizações culturais e do prosseguimento a tramitação nos órgãos 
competentes.  

III – Toda conferencia de documento e processos de tramitação para abertura de processos 
administrativos para pagamento de beneficio é de competência da SEMCULDHIRT com apoio e 
monitoramento do CMPC S.J Meriti, conforme escolha em reunião ordinária da Comissão de Análise 
Técnica para avaliação dos Cadastros e Recursos, composta pelos conselheiros da Sociedade Civil: 
Sandra Regina Fabiano, Marcos Paulo da Silva Góes e Douglas Amaral . 

Artigo 3º - Da comunicação e informes – Para a realização da comunicação entre o CMPC de São 
João de Meriti, SEMCULDHIRT, Fórum de Cultura, Beneficiados do inciso II do artigo 2º da Lei 
14017/2020 e pedidos diverso de informação, ficam indicadas as redes sociais organizadas pelo 
aplicativo Whatsapp “Fórum de Cultura e ComArte – Conselho Municipal de Políticas Culturais e o 
grupo “Inciso I” para comunicar decisões, editais, resoluções e informes em geral do CMPC e 
SEMCULDHIR, ficando acordado que serão utilizadas a página oficial da Prefeitura de São João de 
Meriti/SEMCULDHIRT, a página do Facebook da SEMCULDHIRT e Publicações em diário oficial 
conforme disponibilidade. 

 Artigo 4º: Esta Resolução entra em vigor, na data de sua publicação, revogando todas as disposições 
em contrário.  

Ana Paula da Conceição Silva Rosa 
Secretária de Cultura, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Racial.   

Matricula: 17623   


