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Execução

A Lei Aldir Blanc (LAB) foi uma conquista de artistas, produtores
e gestores culturais diante da crise do setor em consequência
da pandemia do coronavírus.

Ao todo, a Sedac executou R$ 74,4 milhões da LAB, dos quais
R$ 69,7 milhões foram repassados diretamente pela União ao
Estado para o pagamento da renda emergencial e de editais, e
outros R$ 4,6 milhões vieram da reversão de recursos não
aplicados pelos municípios gaúchos. O total executado
representa 99,98% do valor recebido pelo governo do RS. Os
pagamentos foram concluídos até 31/12/2020.

Números totais:

Valor recebido diretamente pelo Estado - R$ 69.750.722,74
Valor referente reversão dos municípios - R$ 4.671.241,00
Total investido no Rio Grande do Sul - R$ 74.421.963,74

LEI ALDIR BLANC

Auxílio emergencial

Foi investido R$ 1,6 milhão no pagamento da renda
emergencial a 526 trabalhadores e trabalhadoras da cultura,
com o repasse de cinco parcelas de R$ 600,00 (pagas em cota
única). O cadastro ocorreu entre os meses de agosto e
setembro de 2020, pelo site da Secretaria da Cultura. O
pagamento dos auxílios iniciou em novembro de 2020.



Editais

Editais publicados em 2020

- Edital Sedac nº 09/2020: Produções Culturais e Artísticas
Edital para projetos que contratem serviços e levem arte e
cultura para a população, no valor de R$ 100 mil a R$ 350 mil
por projeto. Foram contemplados 100 projetos, com
investimento total de R$ 19,2 milhões.

Situação: em fase de realização de projetos.

- Edital Sedac nº 10/2020: Aquisição de Bens e Materiais 
Edital para adquirir bens culturais, equipamentos e materiais e
estimular a produção cultural do Estado, no valor de R$ 50 mil
a R$ 100 mil por projeto - investimento previsto em R$ 4
milhões. Contemplados 92 projetos, com investimento total de
R$ 7,4 milhões.

Situação: em fase de realização de projetos.

Chamadas Públicas

As chamadas públicas tiveram como objeto a seleção de
propostas de pessoas jurídicas de direito privado sem fins
lucrativos, devidamente cadastradas no Cadastro Estadual de
Produtor Cultural (CEPC) da Sedac, visando à elaboração e
execução de três editais para trabalhadores e trabalhadoras da
cultura e da economia criativa, com recursos da Lei Aldir Blanc.

Dos 34 inscritos, foram escolhidas as seguintes instituições:
Instituto Trocando Ideia Tecnologia Social Integrada,
Fundação Marcopolo e Associação de Desenvolvimento Social
do Norte do Rio Grande do Sul. 



- Chamada Pública nº 11/2020: Prêmio Trajetórias Culturais 
O prêmio beneficiará 1.500 trajetórias culturais, distribuídas
nas nove Regiões Funcionais dos Conselhos Regionais de
Desenvolvimento (Coredes), no valor de R$ 8 mil por projeto.

Parceira: Instituto Trocando Ideia Tecnologia Social Integrada

Valor executado: R$ 12 milhões 

Situação: em fase de pagamento dos contemplados.  

- Chamada Pública nº 12/2020: Criação e Formação
Selecionou projetos de pessoas físicas e jurídicas de direito
privado, nas áreas de Pesquisa, Criação, Formação e
Qualificação nas áreas do Audiovisual; Artesanato; Artes Visuais;
Circo; Culturas Populares; Cultura Viva; Dança; Diversidade
Linguística; Livro, Leitura e Literatura; Música; Teatro; Memória e
Patrimônio e Museus.

Parceira: Fundação Marcopolo

Investimento: R$ 20 milhões. (projetos de R$ 15 mil – pessoas
físicas – e entre R$ 30 mil e R$ 50 mil – pessoas jurídicas)

Situação: em fase de realização de projetos.

- Chamada Pública nº 13/2020: Ações Culturais das
Comunidades 
O edital promove a estruturação e a qualificação de iniciativas
realizadas por coletivos culturais de base comunitária e
premiou agentes culturais que tenham atuação de, no mínimo,
dois anos nas 63 comunidades dos 23 municípios gaúchos que
integram o RS Seguro – Programa Transversal e Estruturante de
Segurança Pública.



Parceira: Associação de Desenvolvimento Social do Norte do
RS, (ADSNRS) - Central Única das Favelas (Cufa) de Frederico
Westphalen e Cufa RS

Investimento: R$ 14 milhões

Situação: em fase de pagamento dos contemplados.



Investimentos

Mesmo com a pandemia, em 2020 o Pró-cultura alcançou um
volume recorde de investimento: R$ 50 milhões. O
planejamento começou ainda em 2019, com a autorização para
o funcionamento do sistema por meio da aprovação do
Convênio ICMS junto ao Confaz e pela reformulação da
legislação do Pró-cultura, buscando qualificar os investimentos
da Lei de Incentivo à Cultura, fortalecer o Fundo de Apoio à
Cultura e desenvolver o Sistema Estadual de Cultura. A
legislação passou por alteração por meio da Lei nº 15.449, de 17
de fevereiro de 2020, que também ampliou para R$ 41 milhões
o total de recursos disponibilizados pela Lei de Incentivo à
Cultura (LIC).

Foram duas marcas históricas de investimentos pela Lei de
Incentivo à Cultura e Fundo de Apoio à Cultura desde o início
do sistema Pró-cultura. No caso do FAC, nunca o volume de
recursos investidos diretamente ultrapassou os R$ 10 milhões,
como ocorreu em 2020, e, na LIC, o investimento chegou a
aproximadamente R$ 40 milhões.

A Sedac também diversificou as formas de concessão de
incentivos fiscais, possibilitando aporte direto no Fundo de
Apoio à Cultura, além do repasse adicional condicionado dos
grandes patrocinadores, o que ampliou significativamente a
capacidade de investimento do FAC. 

PRÓ-CULTURA



Normativas

Em 2020, a Sedac cumpriu a meta de ampliar os recursos pelo
Pró-cultura, por meio do aprimoramento de normativas com
relação ao Incentivo Fiscal que proporcionam alternativas para
viabilizar a tramitação e execução de projetos durante a
pandemia. 

Instrução Normativa nº 03/2020 - estabeleceu procedimento
para apresentação de novos projetos, tramitação,
financiamento e execução de projetos no formato virtual.

Resolução nº 04/2020 - permitiu a prorrogação de prazos dos
projetos culturais aprovados.

Instrução Normativa nº 05/2020 - manteve a apresentação de
projetos em formato virtual e ajustou regras para tramitação.

R$ liberados via Incentivo Fiscal:
2020 – R$ 40.047.488,05
2021 – R$ 12.506.833,00
Total de recursos: R$ 53.334.921,04

R$ captados via Incentivo Fiscal:
2020 – R$ 32.566.758,04
2021 – R$ 6.929.806,58
Total de recursos: R$ 39.496.564,62

Projetos aprovados  via Incentivo Fiscal:
2020 – 145
2021 – 48



Pró-cultura em 2021

Foi sancionado pelo governador Eduardo Leite o Projeto de Lei
nº 75 /2021, do Poder Executivo, que prevê a ampliação do total
de recursos disponibilizados. Os valores passam de R$ 41
milhões para R$ 56 milhões. A ampliação permite diversificar
as formas de investimento, bem como o atendimento
emergencial ao setor. 

Acesse aqui o texto do PL nº 75 /2021.

Última atualização em: 28/6/21.

https://cultura-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20210410/13121039-pl-75-2021-pro-cultura.pdf

