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Ao Excelentíssimo Senhor
GERSON PETEFFI

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul

Novo Hamburgo, 13 de outubro de 2020.

Presidente da Câmara de Vereadores
E ilustres integrantes do Poder Legislativo de

NOVO HAMBURGO - RS

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. É com grata satisfação que nos dirigimos à presença de Vossas Senhorias com a

finalidade de remeter, buscando sua análise e devida aprovação, Projeto de Lei que "Abre Crédito
Adicional Extraordinário no valor de R$1.610.420,68, e dá outras providências."

Valemo-nos do ensejo para, ao tempo em que formulamos agradecimentos, reiterar
protestos de distinta consideração e vivo apreço.
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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul

JUSTIFICATIV A

Abertura de Crédito Adicional Extraordinário
R$ 1.610.420,68

Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural

Fundamento
Lei Federal 14.017/2020
Decreto Federal 10.464/2020

Tendo em vista a concepção tridimensional da Cultura - simbólica, cidadã e
econômica - e considerando:

a) a cultura como um direito fundamental universal do ser humano, devendo o Poder
Público Municipal, junto com a sociedade civil, articular condições para seu pleno
exercício, no âmbito do Município de Novo Hamburgo;

b) a cultura como importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico,
devendo ser tratada como área estratégica para o desenvolvimento sustentável e para a
promoção da convivência comunitária no Município de Novo Hamburgo;

c) a responsabilidade do Poder Público Municipal, com a participação da sociedade, em
fomentar políticas públicas de cultura, assegurando a preservação e promoção da
valorização do patrimônio cultural material e imaterial do Município de Novo Hamburgo
e constituindo ambiente institucional para o desenvolvimento da economia da Cultura,
considerando, em primeiro plano, o interesse público e o respeito à diversidade cultural;

d) o cenário de crise sanitária que assola a humanidade, causada pela pandemia do COVID-
19, que resultou na decretação de estado de calamidade para prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

e) os efeitos da Lei Federal nO 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional decorrente do
Coronavírus, bem como da Portaria nO 188/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) e o Decreto
Estadual n° 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública
em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus)

f) a necessidade de promoção à Cultura, a ser difundida mediante serviços artísticos
culturais prestados por artistas de um modo geral, neste período de crise já mencionado;

g) os efeitos da Lei Federal nO14.017/2020 (Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural), que
dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o
estado de calamidade pública e que garante, um repasse da União ao município. no valor
de R$ 1.610.420,68 (Hum milhão, seiscentos e dez mil, quatrocentos e vinte reaiS~
sessenta e oito centavos), conforme Anexo IH, do Decreto 10.464/2020, que regula7'(
da referida lei; .
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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul

Ante o exposto, com fulcro na Lei Federal 14.017/2020 e no Decreto Federal
10.464/2020, solicitamos ABERTURA CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO NO
VALOR DE R$ 1.610.420,68 (Hum milhão, seiscentos e dez mil, quatrocentos e vinte reais e
sessenta e oito centavos) na Dotação orçamentária da Secretaria Municipal da Cultura -
SECUL T, para o repasse do valor referente às ações emergenciais previstas nos Incisos H e IH,
da Lei Federal 14.017/2020, a saber:

II - subsídio mensal para 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;

In - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços
vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à 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, bem como à realização de atividades
artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas
por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
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