
COMITÊ EMERGENCIAL DA CULTURA ICOENSE 
 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CEARÁ 

 
 
O Comitê Emergencial da Cultura Icoense (Decreto Nº 040/2020 de 19 de 
agosto de 2020) convocou pontos de cultura, fóruns de linguagens, artistas, 
brincantes de quadrilhas juninas, produtores culturais e técnicos da Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Icó, para juntos definir 
os critérios para a regulamentação e implementação da Lei 14.017/2020 – Lei 
de Emergência Cultural Aldir Blanc no Município de Icó-CE. 
 
O Art. 2º da referida Lei traz a seguinte redação: 
 
A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em 
parcela única, no exercício de 2020, o valor de R$ 3.000.000.000,00 (três 
bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações 
emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de: 
 
I - Renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura; 
  
II - Subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, micro e 
pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 
culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força 
das medidas de isolamento social; e 
 
III - Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços 
vinculados ao setor cultural e outros instrumentos voltados à manutenção de 
agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções, desenvolvimento de 
atividades de economia criativa e economia solidária, produções audiovisuais, 
manifestações culturais, bem como para a realização de atividades artísticas e 
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por 
meio de redes sociais e outras plataformas digitais. 
 
Em diversos diálogos estaduais e nacionais, com diferentes instituições foi se 
chegando ao entendimento de que os Municípios ficariam responsáveis pela 
execução dos itens II e III e os Estados pelos itens I e III. 
 
O Art. 7° define o inciso II do art. 2° e traz a seguinte assertiva: 
 
O benefício mensal previsto terá valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 
máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com critérios estabelecidos 
pelo gestor local. 
 
§ 1º Farão jus ao benefício previsto no caput os espaços culturais e artísticos, 
micro e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, 
cooperativas e instituições culturais com atividades interrompidas, devendo 
comprovar sua inscrição e respectiva homologação em, pelo menos, um dos 
seguintes cadastros: 
 



I - Cadastros Estaduais de Cultura; 
II - Cadastros Municipais de Cultura; 
III - Cadastro Distrital de Cultura; 
IV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 
V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura; 
VI - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC); 
VII - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB); 
VIII - outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na Unidade 
da Federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei n° 
8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses 
imediatamente anteriores à data de publicação desta Lei. 
 
§ 2° Serão adotadas as medidas cabíveis, por cada ente federativo, enquanto 
perdurar o período de que trata o art. 1º desta Lei, para garantir, 
preferencialmente de modo não presencial, inclusões e alterações nos 
cadastros de forma autodeclaratória e documental que comprove o 
funcionamento regular. 
 
Segundo o Art. 8º da Lei em trela, compreendem-se como espaços culturais 
todos aqueles 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, tais 
como: 
 
I - Pontos e Pontões de Cultura; 
II - Teatros Independentes; 
III - Escolas de Música, de Capoeira e de Artes, e Estúdios, Companhias e 
Escolas de Dança; 
IV - Circos; 
V - Cineclubes; 
VI - Centros Culturais, Casas de Cultura e Centros de Tradição Regionais; 
VII - Museus Comunitários, Centros de Memória e Patrimônio; 
VIII - Bibliotecas Comunitárias; 
IX - Espaços culturais em Comunidades Indígenas; 
X - Centros Artísticos e Culturais Afrodescendentes; 
XI - Comunidades Quilombolas; 
XII - Espaços de Povos e Comunidades Tradicionais; 
XIII - Festas populares, inclusive o Carnaval e o São João, e outras de caráter 
regional; 
XIV - Teatro de Rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em 
espaços públicos; 
XV - Livrarias, editoras e sebos; 
XVI - Empresas de diversões e produção de espetáculos; 
XVII - Estúdios de Fotografia; 
XVIII - Produtoras de cinema e audiovisual; 
XIX - Ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 
XX - Galerias de Arte e de Fotografias; 
XXI - Feiras de arte e artesanato; 
XXII - Espaços de apresentação musical; 



XXIII - Espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 
XXIV - Espaços e Centros de cultura alimentar de base comunitária, 
agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares; 
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos 
Cadastros aos quais se refere o art. 7º desta Lei. 
 
Parágrafo único. Fica vedada a concessão do benefício a que se refere o inciso 
II do caput do art. 2º desta Lei a espaços culturais criados pela administração 
pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais 
vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por 
grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com 
financiamento exclusivo de grupos empresariais, e a espaços geridos pelos 
serviços sociais do Sistema S. 
 
E os artigos seguintes complementam: 
 
Art. 9° Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações 
culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com o 
subsídio previsto no inciso II do art. 2° desta Lei ficarão obrigados a garantir 
como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de 
atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou em 
espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos 
regulares em cooperação e planejamento definido com o ente federativo 
responsável pela gestão pública de cultura do local. 
 
Art. 10° O beneficiário do subsídio previsto no inciso II do art. 2º desta Lei 
deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao 
respectivo Estado, Município ou ao Distrito Federal, conforme o caso, em até 
120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio. 
 
Parágrafo único. Os Estados, Municípios e Distrito Federal assegurarão ampla 
publicidade e transparência à prestação de contas de que trata este artigo. 
 
O benefício referente aos espaços artísticos e culturais e demais instituições, 
revistas no art.7, somente será concedido para a gestão responsável pelo 
espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que esteja 
inscrita em mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um espaço 
cultural. 
 
O benefício previsto no Art. 7º da Lei será distribuído em 3 categorias de 
valores para os espaços culturais: 
 
Categoria I – R$ 10.000,00.                              
Categoria II – R$ 5.000,00 
Categoria III – R$ 3.000,00 
 
Assim fundamentados no referido Artigo, o Comitê Emergencial da Cultura 
Icoense propõe para regulamentação os seguintes critérios: 
 



1 - As instituições ou espaços coletivos informais devem comprovar inscrição e 
respectiva homologação em pelo menos, um dos cadastros referentes às 
atividades culturais existentes na Unidade da Federação, tais como: Cadastros 
Estaduais, Municipais ou Distrital de Cultura; Cadastro Nacional ou Estaduais 
de Pontos e Pontões de Cultura; Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais (SNIIC); Sistema de Informações Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro (SICAB) ou possuir projetos culturais apoiados nos 
termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet), nos 24 
meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei Aldir Blanc; 
 
2 – Compreendem-se como Espaços Culturais aqueles destinados a criação, 
produção, formação, difusão e fruição, que promovam a diversidade e a 
cidadania cultural e que atuem dentro de um ou mais eixos da Dimensão 
Cultural, ou seja, a Simbólica, a Cidadã ou a Econômica; 
 
3 – Os Espaços Culturais que poderão pleitear os Recursos previstos no Art. 2º 
inciso II da Lei 14.017/2020 deverão se enquadrar em uma das 3 Categorias: 
 
CATEGORIA I - Espaços que por sua natureza promovam ações de fruição, 
formação, produção, difusão e/ou de distribuição da produção artística e 
cultural de suas comunidades territoriais ou temático-identitárias; promovam a 
diversidade cultural, em parâmetros socioeconomicamente justos, contribuindo 
para o estabelecimento de diálogos interculturais em bases democráticas; 
promovam a acessibilidade cultural; contribuir para a inclusão cidadã de 
populações com pouca visibilidade social, em situação de vulnerabilidade e que 
tenham historicamente suas trajetórias atreladas a processos discriminatórios e 
de violação de direitos; promovam o intercâmbio entre diferentes segmentos da 
comunidade; adotem princípios de gestão compartilhada, em relação à gestão 
dos recursos públicos que faça jus; fomentem as economias solidária e criativa; 
protejam o patrimônio cultural material e imaterial; apoiem e incentivem as 
manifestações culturais populares. 
 
CATEGORIA II – Espaços coletivos com ou sem CNPJ destinados à criação, 
produção e fruição que promovam a diversidade cultural, em parâmetros 
socioeconomicamente justos, contribuindo para o estabelecimento de diálogos 
interculturais em bases democráticas; promovam a acessibilidade cultural; 
promovam as manifestações culturais populares e tradicionais; fomentem a 
economia criativa através da cadeia produtiva da cultura. 
 
CATEGORIA III – Micro empresas, associações ou coletivos de artesãos, 
pequenas produtoras formais ou não e/ou espaços coletivos de criação, 
produção, difusão e/ou distribuição de bens ou produtos da cadeia produtiva da 
cultura; espaços de preservação da tradição oral e ancestral afro-brasileiro. 
  
4 – Compreendem-se como Espaços Culturais aqueles em que a atividade 
principal é a apresentação de quaisquer segmentos artísticos objetivo de 
promover a arte e a cultura nos mais diversos gêneros. 
 
5 – Não serão considerados para efeito dessa Lei os espaços que promovam a 
apologia ao crime, à homofobia, a misoginia, ao uso de bebidas e drogas, a 



discriminação racial, a depreciação da imagem feminina, o sexismo, a violência 
contra animais ou ao meio ambiente. 
 
6 – Os Espaços Culturais devem provar sua existência e funcionamento a pelo 
menos 24 meses (dois anos) anteriores à promulgação da Lei Federal e ter 
interrompido de forma total ou parcial as suas atividades em virtude do estado 
de isolamento social em decorrência da Pandemia da COVID-19. 
 
7 - Os espaços artísticos e culturais, as empresas culturais e organizações 
culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com o 
subsídio, ficarão obrigadas: 
 
► Garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização 
de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou 
em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos 
regulares em cooperação e planejamento definido com a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo e Icó; 
 
► Apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício; 
 
► A prestação de contas, deve ser apresentada ao Município no prazo de até 
120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio. 
 
Obs. 1 – Os Pontos de Cultura Certificados e devidamente cadastrados no 
Mapa Cultural ou no Cadastro Nacional de Pontos de Cultura são espaços 
culturais por excelência garantidos pela Lei Federal 13.018/2014 de 22 de julho 
de 2014 e pela Lei Estadual 16.602/2018 de 05 de julho de 2018;  
 
Obs. 2 – Os espaços formalizados seguirão tabela para distribuição dos valores 
a serem abonados, como gastos com espaço, pessoal e material nos últimos 4 
(quatro) meses do ano de 2019, conforme tabela Anexo I a esta proposta de 
critérios para os espaços; 
 
Obs. 3 – Os grupos informais comunitários seguirão a prerrogativa de gastos 
referentes às despesas recorrentes para o desenvolvimento da sua atividade, 
tendo base todo o ano de 2019, conforme tabela Anexo II a esta proposta de 
critérios para os espaços. 
  



ANEXO I 
CRITÉRIOS PARA ABONO DOS ESPAÇOS FORMALIZADOS 

 

ESCALONAMENTO DOS RECURSOS PONTUAÇÃO / DESPESA FIXAS 

    ITEM CRITÉRIOS PONTOS 1 2 3 4 5 

1 
DESPESA MENSAL COM 

LOCAÇÃO OU 

FINANCIAMENTO DO 

ESPAÇO 

5 até R$ 
750,00 

R$ 751,00 até R$ 
1.500,00 

R$ 1.501,00 até R$ 
2.250,00 

R$ 2.251,00 até R$ 
3.000,00 

Acima de R$ 
3.000,00 

 
2 

DESPESA DO ESPAÇO 

COM ENERGIA NOS 

ÚLTIMOS 4 MESES DE 2019 

 
5 

 
até R$ 

3.000,00 

 
R$ 3.001,00 até R$ 

6.000,00 

 
R$ 6.001,00 até R$ 

9.000,00 

 
R$ 9.001,00 até R$ 

12.000,00 

 
Acima de R$ 

12.000,00 

3 
DESPESA DO ESPAÇO COM 

ÁGUA NOS ÚLTIMOS 4 

MESES DE 2019 

5 Até R$ 
1.500,00 

R$ 1.500,01 até R$ 
2.500,00 

R$ 2.500,01 até R$ 
3.500,00 

R$ 3.500,01 até R$ 
4.500,00 

Acima de R$ 
4.500,01 

4 
DESPESAS GERAIS / IPTU 

DO ANO DE 2020 E OUTROS 

IMPOSTOS INERENTES AO 

FUNCIONAMENTO DO 

ESPAÇO 

5 até R$ 
750,00 

R$ 751,00 até R$ 
1.500,00 

R$ 1.501,00 até R$ 
2.250,00 

R$ 2.251,00 até R$ 
3.000,00 

Acima de R$ 
3.000,00 

5 
FUNCIONÁRIOS 

CONTRATADOS PELO 

ESPAÇO CULTURAL: 

5 
 01 funcion. 

02 funcionários 
contratados 

03 funcionários 
contratados 

04 funcionários 
contratados 

Acima de 05 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
PONTOS VALOR DO SUBSIDIO 

 
25 

00 a 10 
pontos 

R$ 3.000,00 

11 a 20 
pontos 

R$ 6.000,00 

21 a 25 
pontos 

R$ 10.000,00 

 
 
 
 



ANEXO II 
CRITÉRIOS PARA ABONO DOS ESPAÇOS NÃO FORMALIZADOS 

 

ESCALONAMENTO DOS RECURSOS PONTUAÇÃO / DESPESAS RECORRENTES 

    ITEM CRITÉRIOS PONTOS 1 2 3 4 5 

1 
DESPESAS COM ESPAÇO 

TEMPORÁRIO PARA 

GUARDA DE MATERIAL, 

REUNIÕES OU ENSAIOS DO 

GRUPO 

5 até R$ 
750,00 

R$ 751,00 até R$ 
1.500,00 

R$ 1.501,00 até R$ 
2.250,00 

R$ 2.251,00 até R$ 
3.000,00 

Acima de R$ 
3.000,00 

 
2 

DESPESAS COM 

MATERIAIS ESSENCIAIS 

AO FUNCIONAMENTO DA 

ATIVIDADES DO GRUPO 

 
5 

 
até R$ 

3.000,00 

 
R$ 3.001,00 até R$ 

6.000,00 

 
R$ 6.001,00 até R$ 

9.000,00 

 
R$ 9.001,00 até R$ 

12.000,00 

 
Acima de R$ 

12.000,00 

3 
DESPESAS COM 

DESLOCAMENTO E 

ALIMENTAÇÃO PARA 

ATIVIDADES ESSENCIAIS 

DO GRUPO 

5 Até R$ 
1.500,00 

R$ 1.500,01 até R$ 
2.500,00 

R$ 2.500,01 até R$ 
3.500,00 

R$ 3.500,01 até R$ 
4.500,00 

Acima de R$ 
4.500,01 

4 
OUTRAS DESPESAS 

RECORRENTES INERENTES 

A ATIVIDADE DO GRUPO 

5 até R$ 
750,00 

R$ 751,00 até R$ 
1.500,00 

R$ 1.501,00 até R$ 
2.250,00 

R$ 2.251,00 até R$ 
3.000,00 

Acima de R$ 
3.000,00 

5 
CONTRATOS E PAGAMENTO 

DE PESSOAL COM VISTA AO 

FUNCIONAMENTO DA 

ATIVIDADE DO GRUPO 

5 
 01 funcion. 

02 funcionários 
contratados 

03 funcionários 
contratados 

04 funcionários 
contratados 

Acima de 05 

 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
PONTOS VALOR DO SUBSIDIO 

 
25 

00 a 10 
pontos 

R$ 3.000,00 

11 a 20 
pontos 

R$ 6.000,00 

21 a 25 
pontos 

R$ 10.000,00 

 


