
SUBSÍDIO AOS ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

(FONTE: www.gov.br)

“Os espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas e organizações comunitárias que
tiveram as atividades interrompidas também receberão um subsídio mensal do Governo Federal. O valor vai variar de R$ 3 mil a
R$ 10 mil.
Terão direito a esses recursos, por exemplo, pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, dança e
artes, circos, bibliotecas comunitárias, centros culturais, espaços de povos tradicionais, cineclubes, livrarias, estúdios de fotografia,
ateliês de pintura e moda, feiras de arte e artesanato e espaços de literatura e poesia.
Em contrapartida, após a retomada das atividades, as instituições beneficiadas deverão realizar atividades para alunos de escolas
públicas, prioritariamente, ou para a comunidade, de forma gratuita.
Não poderão receber esses recursos espaços culturais criados pela administração pública e nem espaços artísticos mantidos por
grupos empresariais e geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
A instituição beneficiária deverá prestar contas ao ente federativo do uso do benefício num prazo de cento e vinte dias após o
recebimento da última parcela mensal. O dinheiro deverá ser utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade cultural,
como o pagamento de internet, transporte, aluguel, telefone e consumo de água e luz.”
 

Como será feita a seleção e liberação de recursos para os espaços?
Conforme previsto na regulamentação federal Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, o subsídio aos espaços culturais será
de responsabilidade dos municípios que estes se localizam, sendo assim o município de Patrocínio/MG por meio da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, publicará edital de Chamamento Público para cadastramento dos beneficiários.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gov.br%2F%3Ffbclid%3DIwAR2bYS9yqwTW6ZrEkZAnBJrtcgyLNN44qXTUyJvkt3KvYIeZ2zOG_9hw_4c&h=AT2oPccNLBXIQJuhM_-ISDORsERzgDq1dfBrOGAl-bybmOxVGE8M3z9JbbNBuNu7cPznbEsey-4xFbFAbybZV0_xy2wJee3bvCp7rWz-IIbI7UkuHQB_JLRmYzxfPGw_s7g&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3BYBrset3XmRC0KPTQsWtypkJNQaNsLG2ztLdff6uWaFKtL4e9j4B7KkpYzyDH6pnZpwAJBaxA-0v8QOD4WpB9A4bxEKdIBvy2ilnqRd1G_xHHjna-2AzWgO8VFs5qfrcb7bmw3tV0gLXeJVuyCgIH2bM_8CCwDE95LyjD2ItkMeokfWudWXga8N87EUg
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.464-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10464.htm
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Arquivos disponíveis para baixar:

01- EDITAL RETIFICADO 012020 – CHAMADA PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO II.pdf

02- Formulário de Inscrição Oficial - ENCERRADO.doc

03- TERMO DE PRORROGAÇÃO.pdf

04- PARECER DO COMITÊ GESTOR - SUBSÍDIO MENSAL.pdf

05- PORTARIA 12.164 - HOMOLOGAÇÃO SUBSÍDIO MENSAL.pdf

06- ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.pdf

07- RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBSÍDIO MENSAL.pdf

http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/images/publicacoes/aldirblanc/subsidio/01-%20EDITAL%20RETIFICADO%20012020%20%E2%80%93%20CHAMADA%20P%C3%9ABLICA%20PARA%20RECEBIMENTO%20DO%20SUBS%C3%8DDIO%20II.pdf
http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/images/publicacoes/aldirblanc/subsidio/07-%20RELAT%C3%93RIO%20DE%20PRESTA%C3%87%C3%83O%20DE%20CONTAS%20SUBS%C3%8DDIO%20MENSAL.pdf
http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/images/publicacoes/aldirblanc/subsidio/06-%20ADITIVO%20-%20PRORROGA%C3%87%C3%83O%20DE%20CONTRAPARTIDA.pdf
http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/images/publicacoes/aldirblanc/subsidio/05-%20PORTARIA%2012.164%20-%20HOMOLOGA%C3%87%C3%83O%20SUBS%C3%8DDIO%20MENSAL.pdf
http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/images/publicacoes/aldirblanc/subsidio/04-%20PARECER%20DO%20COMIT%C3%8A%20GESTOR%20-%20SUBS%C3%8DDIO%20MENSAL.pdf
http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/images/publicacoes/aldirblanc/subsidio/03-%20TERMO%20DE%20PRORROGA%C3%87%C3%83O.pdf
http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/images/publicacoes/aldirblanc/subsidio/02-%20Formul%C3%A1rio%20de%20Inscri%C3%A7%C3%A3o%20Oficial%20-%20ENCERRADO.doc

