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O que é a Lei 
Emergencial da Cultura?

É uma Lei criada para auxiliar
pessoas que tenham como fonte de
renda a área artística cultural e, que
se encontram, impedidas de trabalhar
em virtude da pandemia do novo
coronavírus.



No que consiste a Lei?

Subsídio para
manter espaços 
culturais

Renda emergencial
para artistas, 
trabalhadoras e 
trabalhadores da 
cultura

01

02
Editais, prêmios,
chamadas
públicas, aquisição
de bens e serviços, 
dentre outros

03



Renda Emergencial

O texto prevê auxílio emergencial de R$ 600, pagos em três parcelas, 
retroativos a Junho de 2020, para trabalhadores da área cultural com 
atividades suspensas por conta da pandemia do novo coranavírus.

Mas atenção: Só poderá receber o auxílio, quem não tiver empregado no 
momento, não tenha contrato de trabalho válido e também não tenha 

recebido auxílio emergencial antes, tá bom?



Quem tem direito a 
RENDA EMERGENCIAL?
A Lei exige que sejam cumpridas algumas regrinhas básicas, entre elas:

Comprovação de atuação de pelo menos 2 anos na área;

Não estar recebendo nenhum tipo de auxílio ou renda federal, seguro desemprego, 
aponsentadoria ou pensão alimentícia (com exceção do Bolsa Família); 

Não terem recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,72 (vinte e 
oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);

Não receber nenhum valor por convênio ou outros tipos de vínculo com o estado, a prefeitura 
ou câmara de vereadores; 

Estar cadastrado em alguma secretaria de cultura, pode ser municipa, estadual ou federal.

Todos os trabalhadores ligados ¿ 
cultura que estejam impedidos de 
trabalhar no momento



Quem são esses 
trabalhadores?

Esse benefício contempla artistas, produtores,  técnicos, 
curadores, oficineiros e instrutores de escolas de arte, mestres do 
saber, trabalhadoras e trabalhadores da cultura, espaços de cultura  
diversos como teatros independentes, escolas de capoeira, circo, dança, música, teatro, 
centros de cultura popular, quilombolas, indígenas, dentre diversos outros...

O recebimento dessa renda emergencial está limitado a dois membros 
da mesma unidade familiar. A mulher provedora de família monoparental receberá duas 
cotas (R$ 1,2 mil).

Quem não se enquadrar nas características acima não poderá solicitar o mecanismo 
auxílio emergencial à pessoas físicas. Mas poderá concorrer aos editais e chamadas 
públicas de fomento e/ou aquisição de bens e serviços culturais. E poderá também receber 
o subsídio a Espaços Culturais, caso sejam os responsáveis.



Subsídios a Espaços Culturais
Poderá ser repassado entre R$ 3 mil e R$ 10 mil mensais para
manter espaços artísticos e culturais, que tiveram as suas atividades
interrompidas por força das medidas de isolamento social. Os
critérios de como serão definidos os valores ainda estão em estudo e
deverão estar mais claros na Regulamentação Federal que ainda não
foi publicada. Mas tão logo seja, a gente atualiza essa cartilha virtual
para vocês ficarem por dentro, tá bom?

Poderão receber essa ajuda aqueles inscritos em cadastros
estaduais, municipais ou distrital, em cadastros de pontos e
pontões de cultura, no Sistema Nacional de Informações e
Indicadores Culturais (Sniic) ou no Sistema de Informações
Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab).



Entretanto, não poderão receber o auxílio aqueles vinculados à 
administração pública ou criados ou mantidos por grupos de 

empresas ou geridos pelos serviços sociais do Sistema S.

Olha, por enquanto não é possível ter todas as respostas. Só quando tivermos a 
Regulamentação Federal da Lei poderemos ter certeza. Por enquanto, as 

informações seguras que temos são essas: Serão beneficiados Espaços culturais 
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.

Quais são esses espaços? OS INFORMAIS OU COM
PROBLEMAS NO CNPJ ESTÃO INCLUÍDOS?

Mas, voltamos a repetir: Assim que sair a regulamentação, a gente 
volta aqui e atualiza a cartilha pra vocês dizendo se espaços informais 

e com problemas no CNPJ poderão ou não se inscrever, tá? 



Escolas Artes, Capoeira, Circo, Dança, Fotografia de Arte, Música, Teatro, 
Pontos e Pontões de Cultura, Teatros Independentes, Cineclubes, Centros 

Culturais, Uniões Literárias, Academias de Letras, Casas de Cultura e 
Centros de Tradição Regionais, Museus Comunitários, Centros de 

Patrimônio, Bibliotecas Comunitárias, Espaços Culturais em comunidades 
indígenas, afrodescendentes, comunidades quilombolas, Espaços de 

Povos e Comunidades Tradicionais, Festas populares e regionais 
(Carnaval, Festa Junina, Cavalhadas, Catira, Congo, Folia de Reis, etc.);

Mais exemplos de espaços de Cultura



Teatro de Rua e demais expressões artísticas realizadas 
em espaços públicos, Livrarias, Editoras e Sebos, Empresas de 
Diversões e Produção de Espetáculos, Estúdios de Fotografia 
Artísticas, Produtoras de Cinema e Audiovisual, Ateliês de Pintura, 
Moda, Design e Artesanato, Galerias de Arte e Fotografias, Feiras 
de Arte e Artesanato, Espaços que tenham como função 
prioritária apresentações Musicais, Espaços e Centros de 
Cultura Alimentar de base comunitária,  Agroecológica e de 
Culturas Originárias, Tradicionais e Populares, outros espaços 
validados nos cadastros municipais  ou estaduais.

Lembrando: Só valem os espaços cadastrados e 
validados de acordo com as regras do cadastramento 

(que ainda vai ser lançado), certo?



A Lei diz que os espaços culturais e artísticos, empresas culturais, 
organizações culturais comunitárias, cooperativas e as instituições

beneficiadas 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, 

a serem definidas em conjunto com o ente federativo responsável pela 
gestão pública de cultura do local.

Sobre a quantidade de contrapartidas e como elas se darão, a Lei não é 
clara e, mais uma vez, precisaremos esperar a regulamentação para 

atualizar essa informação aqui para vocês.  

A Lei estabelece contrapartidas.
Quais são elas?



QUEM VAI PAGAR O QUÊ?
O Estado ou oMunicípio?

É importante saber que a União fará a transferência direta para o estado 
e para cada município pela Plataforma +Brasil (é o que tudo indica, até 
agora). Ainda está sendo definido o que ficará a cargo dos municípios e 
o que ficará a cargo dos estados.

Não podemos afirmar nada ainda e, por esse motivo, ainda é cedo para 
começar qualquer cadastro. O mais importante agora é termos 
informações gerais sobre a Lei e que cada Município e o Estado 
comecem a se organizar de forma legislativa e observando os trâmites 
legais para receber essa verba. O mais interessante é que as cidades 
tenham Conselho Municipal e Fundo de Cultura. Mas não tendo, 
precisam organizar a casa. E o que nós podemos fazer? Cobrar dos 
nossos gestores que estejam preparando tudo para quando sair a 
regulamentação e o dinheiro estiver pronto para ser transferido, os 
processos burocráticos já estejam todos adiantados. Vamos lá?



Como fazer pra receber?

Primeiro, esperar sair a regulamentação e acompanhar o site 
e Redes Sociais tanto da SECULT Goiás quanto da sua 
cidade. Mas confere todos os dias. Assim que começarem as 
inscrições (cadastros), corre e faz o seu cadastro. Tudo 
aponta que o cadastro vai ser feito via digital por site. Mas 
quem precisar fazer presencial porque não tem acesso digital 
ou mesmo por ser pessoa analfabeta, cada cidade terá um 
lugar para fazer presencial. No cadastro será informado um 
calendário de execução e demais informações de como e 
quando receber. O mais importante agora é: resPira, inspira e 
não Pira! 



Outros benefícios previstos na Lei:
Leis de Incentivo: Prorroga automaticamente por 1 ano os prazos para aplicação dos 
recursos, realização das atividades culturais e respectiva prestação de contas dos 
projetos culturais já́́ aprovados, por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal.

Adiantamento de Recursos: Antecipação da execução de recursos de apoio e fomento já 
previstos para ações artísticas e culturais, mesmo que sua realização somente seja 
possível após o fim do estado de calamidade.

Ações Virtuais: 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.



CRÉDITOS E REFERÊNCIAS:
Criação da Cartilha e Formação: Thayse de Souza

Adaptação com autorização da autora: 
Guido Marco Brem, Secretario executivo de Cultura e Turismo, Aparecida 
de Goiânia

Jandira Feghali.
Alexandre Santini (Diretor do Teatro Popular Oscar Niemeyer/Niterói-RJ).
Articulação Nacional de Emergência Cultural
Escola de Políticas Culturais
Tribunal de Contas da União
WM News
Fundação Catarinense de Cultura



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik. 
Obrigado!

FICOU ALGUMA DÚVIDA?

Guido Marco 9 9117-5 435
Samanta 9 8167-30 65

www.culturaeturismoap.online/ emergenciacultural

SECULT
62 320 1 4644

leiemergencialcultura@goias.gov.br

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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