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AO COMITÊ MUNICIPAL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS 

DESTINADAS AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JACUIZINHO/RS 

 

 

Ref.: EDITAL N.º 017/2021 – SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS – LEI ALDIR 

BLANC 

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO – REVOGAÇÃO ATA N.º 02/2021  

 

 

VAREL DA SILVA, inscrita no CNPJ n° 27.943.135/0001-47, estabelecida 

na Rua Capitão Jones, n.º 179, Bairro Menino Deus, em Salto do Jacuí - RS, neste 

ato por seu representante legal, Varel da Silva, brasileiro, separado, RG nº 

6064760991 SJS/II RS, CPF nº 002.080.950-63, residente e domiciliado na Rua 

Euzébio Linassi, n.º 30, Bairro Nossa Senhora da Aparecida, em Segredo - RS, vem 

interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, pelas razões que passa a expor: 

I – DA SÍNTESE DOS FATOS 

O Município de Jacuizinho publicou Edital n.º 017/2021 para seleção de 

projetos culturais no âmbito das ações de socorro ao setor cultural – Art. 2º, inciso 

III, da Lei n.º 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, tendo o dia 25 de novembro de 2021, às 

09 horas, como a data para apresentação dos projetos culturais. 

No referido dia, apenas a empresa requerente compareceu a sessão 

pública, estando devidamente cadastrada e munida do projeto cultural. 

Ocorre que, sob a alegação de tratar-se de uma MEI e que na forma do 

edital não poderia fazer três eventos programados pela comissão, pois se exigiria a 

participação de inúmeras pessoas nos eventos, o comitê municipal da Lei Aldir 
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Blanc, acabou por dispensar a empresa requerente de apresentar o seu projeto 

cultural. 

Contudo, a reclamante diverge o entendimento exarado pela comissão 

Municipal da Lei Aldir Blanc, pelos motivos abaixo apresentados: 

II – DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO ADMINISTRTIVO 

O Edital n° 017/2021, no item 7 – Dos recursos, refere que da decisão 

relativa à habilitação e seleção dos projetos culturais caberá recurso único, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a publicação dos resultados, a ser dirigido ao 

Comitê Municipal de Implementação das Ações Emergenciais Destinadas ao Setor 

Cultural. 

Assim, a empresa reclamante vem manifestar que o presente recurso 

administrativo é tempestivo, haja vista que a Ata n° 02/2021 foi publicada em 25 de 

novembro de 2021, encerrando-se o prazo para recurso no dia 02 de dezembro de 

2021. 

Portanto, considerando que a reclamante está interpondo recurso nada data 

de hoje, qual seja, 01 de dezembro de 2021, deve o mesmo ser recebido e julgado 

pela referida Comissão Municipal da Prefeitura de Jacuizinho/RS. 

III – DAS RAZÕES DO RECURSO  

Da contemplação das microempresas e pequenas empresas culturais – 

Inciso II, do artigo 2°, da lei 14.017/2020. 

Não assiste razão a Comissão Municipal da Lei Aldir Blanc, ao não apreciar 

o projeto cultural apresentado pela empresa reclamante, no dia 25 de novembro de 

2021, uma vez que o Edital n° 017/2021 – Edital para Seleção de Projetos Culturais 

no Âmbito das Ações de Socorro ao Setor Cultural – Art. 2°, inciso III, da Lei n° 

14.017/2020, Lei Aldir Blanc, em seu item 3 – Das condições para participação, 

assim prevê: 
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 3.1 O presente Edital destina-se a produtor cultural pessoa física e pessoa jurídica de 
direito privado, sendo condição obrigatória o cadastro regularmente habilitado no Cadastro 

Municipal de Cultura, junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo, conforme Decreto Municipal nº 081/2021. 

 3.2 O cadastro municipal de cultura será a habilitação do proponente, quando estiver na 
condição “Atualizado” e em situação “Regular”.  

3.3. Cada proponente poderá inscrever 1 (um) único projeto no presente Edital.  

3.3.1. A pessoa física e o representante legal e/ou sócio-gerente ou administrador de 
pessoa jurídica proponente não podem ser responsáveis legais por outro projeto cultural, no 
âmbito deste edital, sob pena de desclassificação de todos os projetos dos quais faça parte.  

3.4. Fica vedada a concessão dos recursos a projetos culturais que sejam apresentados por 
pessoas físicas que sejam servidores públicos municipais ou pessoas jurídicas que tenham 
como dirigente servidor público municipal.  

3.5. O proponente é o responsável legal pela elaboração e execução do projeto cultural, nos 
termos da legislação vigente.  

3.6. É vedada a participação de proponente com prestação de contas em situação de 
inadimplência, recusada ou em diligência expirada no âmbito do Município de Jacuizinho.  – 
grifo nosso 

 

Ou seja, o Edital n° 017/2021, em nenhum momento faz menção a vedação 

de microempresa individual a participar da seleção pública, apenas trazendo como 

condição obrigatória o cadastro regularmente habilitado no Cadastro Municipal de 

Cultura, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo do 

Município de Jacuizinho/RS.  

Ademais, oportuno destacar que a lei 14.017/2020, em seu artigo 2°, inciso 

II, dispõe que: 

Art. 2°: 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: 

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. – grifo nosso  
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Portanto, vê-se que não há restrição das microempresas individuais a 

participarem dos benefícios fornecidos pela Lei 14.017 de 29 de junho de 2020.  No 

mesmo sentido, é o entendimento extraído do Portal da Secretaria Especial da 

Cultura/Ministério do Turismo, por meio do link 

http://portalsnc.cultura.gov.br/perguntas-frequentes-auxilio-cultura/: 
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Da mesma forma, é o que prevê os Editais da Secretaria da Cultura do Rio 

Grande do Sul: https://cultura.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20201027/12192706-

perguntasfrequentes-editaislab-1.pdf 

 

Em relação a alegada falta de apresentação de documentação por parte da 

empresa Varel da Silva, no dia da seleção do projeto cultural, cabe destacar que o 
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Edital n° 017/2021 exige a entrega de documentos ao Comitê Municipal de 

Implementação das Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural, no prazo de 2 

(dois) dias, contados da data da publicação da homologação do resultado definitivo. 

Vê-se: 

8. DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO  

8.1. O proponente responsável por projeto cultural selecionado deverá apresentar ao comitê 
municipal de implementação das ações emergenciais destinadas ao setor cultural, no prazo 
de 2 ( dois) dias, contados da data da publicação da homologação do resultado definitivo, os 
seguintes documentos:  

a) comprovante de conta-corrente na qual serão movimentados os recursos do projeto 
cultural;  

b) autorização formal para o Município de Jacuizinho utilizar e reproduzir imagens do projeto 
em ações de promoção e capacitação, inclusive divulgação na imprensa, em catálogos e 
impressos, em conteúdos audiovisuais, cards e demais conteúdos eletrônicos (web e e-
mail));  

c) Plano de Trabalho em conformidade com o projeto cultural aprovado, devendo ser 
enviado com a assinatura do proponente e do profissional de contabilidade (habilitado no  
Conselho Regional de Contabilidade) que irá acompanhar a execução financeira do projeto;  

d) prova de regularidade fiscal1 , mediante:  

d.1) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal mediante a apresentação 
das respectivas certidões;  

d.2) prova de regularidade com a Fazenda Federal, inclusive com as contribuições devidas 
ao Instituto Nacional de Seguridade Social, mediante a apresentação da respectiva certidão; 

d.3) certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; e,  

d.4) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho.  
8.2. Não será admitido documento com prazo de validade vencido.  

8.3. Caso haja inconsistências, o comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural poderá diligenciar, inclusive junto ao produtor 
cultural, inclusive quanto ao preenchimento do Plano de Trabalho.  

8.4. Verificada a regularidade da documentação e aprovado o Plano de Trabalho, será 
elaborado o Termo de responsabilidade e compromisso para realização do projeto 
selecionado.  

8.5. O proponente cultural deverá assinar o Termo de responsabilidade e compromisso no 
prazo máximo de até 2 (dois) dias corridos, contados a partir de sua convocação, pelo 
comitê municipal de implementação das ações emergenciais destinadas ao setor cultural.  

8.6. Constatadas a desistência do proponente, a desatualização cadastral, a não entrega de 
documentos, o não atendimento à forma e aos prazos previstos nesta fase do Edital, 
ocorrerá a convocação do suplente, desde que dentro do prazo de vigência do Edital.  

8.7. A publicação da súmula do Termo de responsabilidade e compromisso ocorrerá na 
imprensa oficial do Município. – grifo nosso    
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Com efeito, mostra-se equivocada a decisão da Comissão Municipal da Lei 

Aldir Blanc, registrada na Ata n° 02/2021, devendo tal Comissão reformar sua 

decisão no sentido de analisar o projeto cultural apresentado pela empresa 

reclamante, no ato da sessão pública do dia 25 de novembro de 2021, tendo em 

vista estar à deliberação da Comissão em desacordo com o Edital n° 017/2021 e a 

lei n° 14.017 de 29 de junho de 2020. 

IV – DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, amparada na lei e demais dispositivos legais, 

embasadoras e fundamentadoras do presente recurso, a empresa reclamante, por 

intermédio dos advogados signatários, requer: 

a) Que as futuras intimações e/ou notificações nos presentes autos, 

recursos e demandas incidentais, tanto pela imprensa oficial quanto por correio, 

sejam realizadas em nome do advogado Carlos Roberto Ravanello inscrito na 

OAB/RS 85.203 e da advogada Danielle Cristine Bertolo Dahlke inscrita na OAB/RS 

106.220, com escritório profissional na Rua Alberto Pasqualini, n.º 43, sala 02, 

Centro, na cidade de Salto do Jacuí/RS, CEP: 99440-000, telefones: (51) 991409150 

e (55) 991139175, e-mail: rdadvogadossja@gmail.com, sob pena de nulidade. 

b) Seja julgado procedente o presente recurso, a fim de seja REFORMADA 

A DECISÃO EXARADA PELA COMISSÃO MUNICIPAL DA LEI ALDIR BLANC, 

NA ATA N° 02/2021, COM A CONSEQUENTE ANÁLISE DO PROJETO 

CULTURAL APRESENTADO PELA EMPRESA RECLAMANTE, NO ATO DA 

SESSÃO PÚBLICA DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA 

ESTAR À DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO EM DESACORDO COM O EDITAL N° 

017/2021 E A LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, sob pena de ser ajuizada 

ação cabível a espécie. 

c) Caso seja mantida a decisão recorrida o que se admite apenas por cautela 

que seja remetido o processo, instruído com a presente insurgência, à autoridade 

hierárquica superior, conforme estabelece o artigo 8°, inciso IV, do Decreto n° 

mailto:rdadvogadossja
mailto:rdadvogadossja


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 8 de 8 

 
 
 
 
 

5.450/2005, c/c o Art. 109, parágrafo 4°, do Estatuto das Licitações, aplicado 

subsidiariamente ao presente caso, havendo de ser acolhido e provido, em todos os 

seus termos a presente RECURSO ADMINISTRATIVO, reformando-se as decisões 

“a quo”, como requerido. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Salto do Jacuí - RS, 1° de dezembro de 2021. 

 

 

 

Carlos Roberto Ravanello             Danielle Cristine Bertolo Dahlke 

OAB/RS 85.203                  OAB/RS 106.220 
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