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LICITAÇÕES 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 436/2019 

NOTIFICAÇÃO 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de solução em gestão para atenção assistencial e prestação de 
serviços especializados de instalação, implantação, assistência 
técnica e infraestrutura digital. 
O Município de Farroupilha, diante da declaração de nulidade da 
licitação nº 31/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, e Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviços nº 436/2019, realizada nos 
autos do Processo Administrativo nº 2020/4692-9817, NOTIFICA 
MAIS VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI (CNPJ nº 
13.014.354/0001-37), no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento desta, efetue a devolução da importância de 
R$ 1.690.000,00 (um milhão seiscentos e noventa mil reais), 
acrescida de juros e correção monetária, a ser depositada na conta 
corrente nº 73.273-7, agência do Banco do Brasil S/A, nº 0486-3, 
em nome do Município de Farroupilha, inscrito no CNPJ sob nº 
89.848.949/0001-50, haja vista que a nulidade declarada atingiu 
todos os atos praticados desde a origem. O descumprimento da 
presente, além da constituição em mora, ensejará a propositura das 
medidas judiciais cabíveis. 

Farroupilha, 28 de outubro de 2020. 
PEDRO EVORI PEDROZO, 

Prefeito Municipal. 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2020 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de empreitada 
por preço unitário, para execução de obra de pavimentação em 
PAVS nas ruas Santiago e Antônio Grendene, no bairro 1º de Maio.  
Data da sessão: 16/11/2020, às 14h.  
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 09/2020 
LEI ALDIR BLANC 

Objeto: Credenciamento de Espaços Culturais e Artísticos  
organizados  e mantidos  por  pessoas,  Organizações  da  
sociedade  civil,  Microempresas  e   Empresas culturais,  
Organizações  culturais  e comunitárias,  Cooperativas  e  
instituições  culturais, com  ou  sem  fins  lucrativos,  que  sejam  
dedicados  a  realizar  atividades  artísticas  e culturais no Município 
de Farroupilha, que cumpram integralmente com as exigências da 
Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc, para o acesso ao 
subsídio emergencial previsto em seu inciso II do art. 2º.  
Período de Credenciamento: de 30 de outubro a 12 de novembro de 
2020, das 09 às 16 horas, no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Farroupilha, situado na Prefeitura Municipal, 
no seguinte endereço: Praça Emancipação s/nº, Centro, 
Farroupilha, RS. 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2020 
LEI ALDIR BLANC 

Objeto: Seleção de projetos culturais de pessoas físicas e jurídicas 
de direito privado que receberão incentivos, via financiamento, com 
recursos transferidos pela União para a execução das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural, de que trata o inciso III do 
art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc, de forma a 
movimentar a produção cultural do Município, considerando a 
seguinte diretriz: Decoração Natalina. 
Período de Credenciamento: de 30 de outubro a 09 de novembro de 
2020, das 09 às 16 horas, no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Farroupilha, Praça Emancipação s/nº, 
Farroupilha, RS. 

Data da sessão pública: 10/11/2020, às 09h15. 
 
Maiores informações através dos telefones (54) 3261.6910 e (54) 
3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site: 
www.farroupilha.rs.gov.br. 
 

DECRETOS 

 
DECRETO Nº 6.884, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. 

 
Dispõe sobre a aplicação dos recursos federais no Município de 
Farroupilha, conforme prevê a Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho 
de 2020, que trata de ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei, e 
 
CONSIDERANDO ações emergenciais destinadas ao setor cultural 
a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
conforme disposto na Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 
2020; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Presidencial n° 10.464, de 17 de 
agosto de 2020, que regulamenta a Lei Federal n° 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 reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março 
de 2020; 
 
CONSIDERANDO que o Município de Farroupilha, conforme 
disposto no Anexo III do Decreto Presidencial n° 10.464, de 17 de 
agosto de 2020, receberá o valor total de R$ 515.170,78 para 
execução dos incisos II e III do art. 2° do referido Decreto; 
 
CONSIDERANDO que, conforme o inciso II do art. 2° do Decreto 
Presidencial n° 10.464, de 17 de agosto de 2020, compete aos 
Municípios e ao Distrito Federal distribuir os subsídios mensais para 
a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e 
pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e 
organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 
impactadas por força das medidas de isolamento social, em 
observância ao disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei 
Federal nº 14.017, de 2020; e 
 
CONSIDERANDO que, conforme o inciso III do art. 2° do Decreto 
Presidencial n° 10.464, de 17 de agosto de 2020, compete aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios elaborar e publicar 
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, 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 ou ainda presencial, desde que respeitadas as medidas de 
distanciamento e higiene vigentes, em observância ao disposto no 
inciso III do caput do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, de 2020, 
Decreta: 
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º  Ficam regulamentados os meios e os critérios no Município 
de Farroupilha para destinação do recurso de R$ 515.170,78 
(quinhentos e quinze mil e cento e setenta reais e setenta e oito 
centavos), provenientes da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 
2020, e regulamentada pelo Decreto Presidencial n° 10.464, de 17 
de agosto de 2020, que trata de ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março 
de 2020. 
 
Parágrafo único.  O valor de R$ 515.170,78 (quinhentos e quinze mil 
e cento e setenta reais e setenta e oito centavos) será gerido pela 
Prefeitura de Farroupilha, por meio da Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura. 
 
Art. 2º A Prefeitura de Farroupilha, por meio da Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura, deverá realização a aplicação de recursos em 
ações emergenciais de apoio ao setor cultural, conforme 
estabelecido na Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, e no 
Decreto Presidencial n° 10.464, de 17 de agosto de 2020 e 
conforme Plano de Ação aprovado pelo Ministério do Turismo, por 
meio da Plataforma+Brasil, observado o seguinte: 
 
I - compete aos Municípios e ao Distrito Federal distribuir os 
subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e 
culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que 
tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de 
isolamento social, em observância ao disposto no inciso II do caput 
do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020; e 
 
II -  compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
elaborar e publicar 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, 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, ou ainda presencial, desde que respeitadas as 
medidas de distanciamento e higiene vigentes, em observância ao 
disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 e 
do Decreto Presidencial n° 10.464, de 2020. 
 
§ 1º Do valor previsto no art. 1°, R$ 176.000,00 (cento e setenta e 
seis mil reais) serão destinados para subsídios mensais para a 
manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e 
pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições, coletivos 
culturais e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas 
atividades impactadas por força das medidas de isolamento social. 
 
§ 2º  Do valor previsto no Art. 1°, R$ 339.170,78 (trezentos e trinta e 
nove mil e cento e setenta reais e setenta e oito centavos) serão 
destinados 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, 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. 
 
§ 3º Os beneficiários dos recursos contemplados na Lei Federal n° 
14.017, 2020, Decreto Presidencial n° 10.464, de 2020 e neste 
Decreto deverão residir e estar domiciliados ou sediados no 
Município de Farroupilha na data de publicação deste Decreto, 
sendo obrigatória a comprovação de domicílio ou sede no Município 
de Farroupilha através da apresentação de autodeclaração ou 
comprovante de endereço atualizado na data da inscrição. 
 
§ 4º Para o recebimento dos recursos conforme disposto no inciso II 
do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020, os beneficiários 
deverão estar cadastrados na plataforma eletrônica CADASTRO DE 
ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, sistema oferecido pela 
Secretaria Estadual de Cultura. 
 

CAPÍTULO II 
SUBSÍDIO MENSAL 

 
Art. 3º O valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) 
será destinado para subsídios mensais para a manutenção de 
espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições, coletivos culturais e 
organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 
impactadas por força das medidas de isolamento social. 
 
§ 1º O subsídio mensal será dividido em três faixas de valores e 
será repassado em duas parcelas iguais a espaços culturais e 
artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, 
organizações culturais comunitárias, cooperativas, coletivos 
culturais e instituições culturais que se enquadrem no disposto no 
art. 8º da Lei Federal n° 14.017, de 2020 e no disposto no art. 8° do 
Decreto Presidencial n° 10.464, de 2020, sendo observado: 
 
I - duas parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) para até 11 (onze) 
espaços; 
 
II -  duas parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para até 5 (cinco) 
espaços; 
 
III -  duas parcelas de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para 
até 4 (quatro) espaços. 
 
§ 2º Os subsídios mensais descritos nos incisos I e II deste artigo 
serão repassados aos espaços culturais e artísticos, microempresas 
e pequenas empresas culturais, organizações culturais 
comunitárias, cooperativas, coletivos culturais e instituições culturais 
que se enquadrarem nos requisitos exigidos e obtiverem pontuação 
conforme tabela de pontuação constante no anexo único deste 
decreto. 
 
§ 3º A pontuação será correspondente a soma dos valores do 
período solicitado dividida pelo período determinado para 
categorização, conforme pontos estabelecidos. 
 
§ 4º Havendo número de inscritos e/ou contemplados abaixo do 
estimado em alguma das faixas de subsídio previstas e havendo 
espaços culturais elegíveis para recebimento em outra faixa de 
subsídio, fica permitido a seleção de mais espaços do que 
inicialmente previsto por faixa neste Decreto, enquanto houver 
recursos financeiros suficientes para atender novos espaços com o 
repasse previsto de duas parcelas. 
 
§ 5º Havendo número de inscritos e/ou contemplados abaixo do 
estimado para atender o número de espaços culturais e artísticos 
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previstos em cada uma das faixas e não havendo necessidade de 
remanejamento de recursos para outra faixa de valor, fica permitido 
o uso do recurso excedente para elaboração de editais para atender 
o previsto no inciso III, do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 
e do Decreto Presidencial n° 10.464, de 2020. 
 
Art. 4º A seleção para repasse de subsídio mensal a espaços 
culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas 
culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas, 
coletivos culturais e instituições culturais será realizada por meio de 
chamada pública. 
 
Art. 5º O subsídio mensal será concedido a espaços artísticos e 
culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições, coletivos culturais e organizações 
culturais comunitárias que satisfaçam os seguintes requisitos: 
 
I -  apresentação de documento que comprove: 
 
a)  a constituição jurídica, no caso de entidade, empresa ou 
cooperativa, acompanhada de cópia do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ emitido pela Secretaria da Receita Federal; 
ou 
 
b)  declaração assinada pelos membros do coletivo quando se tratar 
de grupo cultural que não possui constituição jurídica e/ou inscrição 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ emitido pela 
Secretaria da Receita Federal, com a identificação pessoal de todos 
os seus membros e indicação do responsável pelo espaço cultural. 
II -  portfólio ou documentação que comprove a atuação cultural do 
espaço do requerente, podendo ser constituída de fotografias, 
vídeos, declarações, matéria jornalística, publicações em redes 
sociais, links de sites, dentre outros, que demonstrem o histórico do 
espaço e/ou sua função cultural no Município, pelo menos, nos 
últimos 24 (vinte e quatro) meses a contar de 29-06-2020, data da 
publicação da Lei Federal n° 14.017; 
 
III -  comprovantes de faturamento mensal do espaço cultural 
relativo ao exercício fiscal de 2019; 
 
IV -  comprovantes de despesas de manutenção do espaço cultural 
no exercício fiscal de 2019, apresentando-se, em especial: 
a)  custo de locação ou de financiamento do espaço artístico e 
cultural, se for o caso; 
 
b)  despesas relativas ao consumo de energia elétrica e água; 
 
c)  número e identificação dos funcionários contratados pelo espaço 
cultural, natureza do vínculo laboral e apresentação da situação de 
recolhimento dos encargos respectivos; 
 
d)  extrato da conta bancária do requerente, de preferência, com 
evolução da situação financeira desde 20 de março de 2020, se 
houver. 
 
V -  indicação de conta bancária para o recebimento do subsídio 
mensal para manutenção do espaço artístico e cultural; 
 
VI -  no caso de pleito de grupo cultural que não possui constituição 
jurídica e/ou CNPJ, indicação formalmente assinada por todos os 
membros do coletivo, da pessoa responsável para recebimento do 
subsídio mensal e prestação de contas ao Município; 
 
VII -  demonstração da interrupção das atividades artísticas e 
culturais do requerente; 

VIII -  requerimento formal do subsídio mensal para manutenção do 
espaço artístico e cultura, com expressa previsão do valor solicitado, 
observado o limite da faixa a qual se inscrever, de acordo com 
disposto previsto nos incisos I, II e III do art. 3° deste Decreto. 
 
Parágrafo único. Os itens destacados no inciso IV deste artigo 
deverão seguir os critérios da Tabela de Pontuação constante no 
Anexo Único deste Decreto. 
 
Art. 6º É vedado o recebimento cumulativo, pelo mesmo 
beneficiário, de dois ou mais subsídios mensais para manutenção, 
ainda que o requerente possua inscrição em mais de um dos 
cadastros referidos no art. 6º da Lei Federal nº 14.017/2020, ou 
seja, responsável por mais de um espaço artístico e cultural. 
 
Art. 7º O Município verificará a elegibilidade dos solicitantes, de 
modo a constatar quais os que cumprem com as condições 
estabelecidas na Lei Federal nº 14.017/2020 e no Decreto 
Presidencial n° 10.464/2020, por meio do Sistema da Dataprev. 
 

CAPÍTULO III 
DOS EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS E DEMAIS 

INSTRUMENTOS 
 
Art. 8º Para atender o disposto no inciso III, do caput do art. 2º da 
Lei nº 14.017, de 2020 e do Decreto Presidencial n° 10.464, de 
2020, será destinado R$ 339.170,78 (trezentos e trinta e nove mil e 
cento e setenta reais e setenta e oito centavos) para elaboração de 
cinco editais: 
 
I - um edital no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) 
para seleção de 16 (dezesseis) projetos culturais de artesanato com 
viés natalino para decoração das praças localizadas nos bairros de 
Farroupilha, sendo que cada iniciativa receberá R$ 5.250,00 (cinco 
mil duzentos e cinquenta reais); 
 
II -  um edital no valor de R$ 78.370,76 (setenta e oito mil e 
trezentos e setenta reais e setenta e seis centavos) para seleção de 
4 (quatro) projetos culturais com a execução de 14 (quatorze) 
produções audiovisuais cada, totalizando 56 (cinquenta e seis) 
produções, sendo que cada projeto receberá R$ 19.592,69 
(dezenove mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e nove 
centavos); 
 
III - um edital no valor de R$ 162.799,84 (cento e sessenta e dois 
mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) 
para seleção de 56 (cinquenta e seis) projetos culturais, 
considerando as seguintes categorias: 
 
a) 36 (trinta e seis) apresentações artísticas, culturais e humorísticas 
nos mais variados gêneros, incluindo danças e música eletrônica, 
sendo que cada iniciativa receberá R$ 3.244,44 (três mil duzentos e 
quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos); e, 
 
b) 20 (vinte) projetos para realizar cursos diversos na área cultural, 
sendo que cada iniciativa receberá R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos 
reais). 
 
IV - um edital de premiação de reconhecimentos de trajetória 
cultural indígena no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para 
seleção de 2 (duas) iniciativas de que tenham prestado significativa 
contribuição do desenvolvimento artístico ou cultural de Farroupilha, 
sendo que cada iniciativa receberá R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
 
§ 1º Os editais referidos neste artigo deverão conter, no mínimo: 
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I -  o objeto; 
 
II -  os prazos; 
 
III -  o limite de financiamento; 
 
IV -  o valor máximo por projeto; 
 
V -  as condições de participação; 
 
VI -  as formas de habilitação, de julgamento, de liberação de 
recursos e de execução; 
 
VII -  a forma e o prazo para prestação de contas; 
 
VIII -  os formulários de apresentação; 
 
IX -  a relação de documentos exigidos. 
 
§ 2º O edital para premiação de trabalhos e o edital para seleção de 
propostas inéditas será destinado aos profissionais da cultura e 
também a espaços culturais que não sejam contemplados e/ou 
selecionados para recebimento de subsídio mensal. 
 
§ 3º Será vedada a concessão de recurso por meio de edital de 
prêmio ou de seleção de propostas artísticos e culturais inéditas a 
representante legal de espaços artísticos e culturais, microempresas 
e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e 
organizações culturais comunitárias que sejam contemplados para 
recebimento de subsídio mensal, conforme disposto no art. 3° deste 
Decreto. 
 
§ 4º Será permitida a inscrição dos profissionais de cultura e 
espaços artísticos e culturais a somente um dos editais previstos no 
caput deste artigo. 
 
Art. 9º O julgamento das propostas apresentadas no âmbito dos 
editais de que trata este capítulo será feito pela Comissão de 
Gestão Estratégica e Acompanhamento da Lei Federal nº 14.017, 
de 29-06-2020, nomeada pela Portaria nº 885, de 04-09-2020, 
conforme dispõe o Decreto Municipal nº 6.858, de 04-09-2020. 
 
Art. 10.  O repasse dos recursos para os projetos contemplados nos 
editais ocorrerá em parcela única por meio de transferência para a 
conta bancária da pessoa física ou jurídica selecionada. 
 

CAPÍTULO IV 
DO TERMO DE RESPONSABILIDADE, DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS E DAS SANÇÕES 
 
Art. 11. Para repasse de recursos para a manutenção de espaços 
artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições, coletivos culturais e 
organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 
impactadas por força das medidas de isolamento social o referido 
beneficiário celebrará, antes do primeiro crédito do benefício, termo 
de responsabilidade junto ao Município, assumindo o compromisso 
de prestar contas dos recursos recebidos, com vistas a comprovar 
que os valores foram utilizados em gastos relativos à manutenção 
do espaço cultural. 
 
Parágrafo único. A prestação de contas será composta por 
comprovantes de pagamento de despesas de manutenção do 
espaço cultural do beneficiário no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias contados do recebimento da última parcela do subsídio mensal. 

Art. 12.  No caso de propostas selecionadas por meio de edital, a 
prestação de contas para os repasses efetuados por termo de 
responsabilidade e compromisso deve comprovar o cumprimento do 
objeto em conformidade com o projeto cultural aprovado e o 
cumprimento das metas e os resultados atingidos. 
 
Art. 13.  Em caso de não comprovação de aplicação correta dos 
recursos e/ou reprovação da prestação de contas serão aplicadas 
as devidas penalidades: 
 
I -  restituição aos cofres públicos do valor recebido, atualizado 
monetariamente; 
 
II -  inscrição em dívida ativa na Fazenda Municipal de Farroupilha; 
 
III -   instauração de processo de tomada de contas. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSITIVOS FINAIS 

 
Art. 14.  A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura terá o prazo de 
2 (dois) anos, a contar da aprovação da prestação de contas, para 
utilizar, a seu critério, as contrapartidas dos subsídios mensais. 
 
Art. 15.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 29 
de outubro de 2020. 
 
PEDRO EVORI PEDROZO 
Prefeito Municipal 
 
Registre-se e publique-se 
Em 29 de outubro 2020 
 
Elda Bruttomesso 
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Item Critério Pontos 
TABELA DE PONTUAÇÃO 

1 2 3 4 

1 

Média de 
faturamento do 

Espaço Cultural em 
2019 

Até 4 
Até R$ 

5.000,00 

De R$ 
5.001,00 até 
R$ 10.000,00 

De R$ 
10.001,00 até 
R$ 20.000,00 

Mais de R$ 
20.000,00 

2 

Despesa média 
mensal com locação 
ou financiamento do 
Espaço dos últimos 
4 meses de 2019 

Até 4 
Até R$ 
700,00 

De R$ 701,00 
até R$ 

1.200,00 

De R$ 
1.201,00 até 
R$ 3.500,00 

Mais de R$ 
3.500,00 

3 

Despesa média 
mensal com energia 

do Espaço dos 
últimos 4 meses de 

2019 

Até 4 
Até R$ 
200,00 

De R$ 201,00 
até R$ 
500,00 

De 501,00 até 
R$ 1.000,00 

Mais de R$ 
1.000,00 

4 

Despesa média 
mensal com água do 
Espaço dos últimos 
4 meses de 2019 

Até 4 
Até R$ 
100,00 

De R$ 101,00 
até R$ 
250,00 

De 251,00 até 
R$ 500,00 

Mais de R$ 
500,00 

5 
Despesa do Espaço 
com IPTU em 2020* 

3 - - - - 

6 
Funcionários 

contratados pelo 
Espaço 

Até 4 
1 

funcionário 
Até 3 

funcionários 
Até 5 

funcionários 
Mais de 5 

funcionários 

Pontos Valor do subsídio 

De 01 a 09 
R$ 6.000,00 

Em duas parcelas mensais de R$ 3.000,00 
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De 10 a 18 
R$ 10.000,00 

Em duas parcelas mensais de R$ 5.000,00 

De 19 a 23 
R$ 15.000,00 

Em duas parcelas mensais de R$ 7.500,00 

* O Espaço Cultural obterá pontuação 3 se pagar IPTU, 
independentemente do valor. 


