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Brasília, 9 de maio de 2020 

 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizou na última sexta-feira, 8 de 

maio de 2020, webconferência com a participação de gestores municipais de cultura de 

todas as regiões do país a fim de debater os textos dos PL 1.075/2020 e PL 1.089/2020 e 

propor sugestões de aprimoramento.  

O texto do PL 1.075/2020 prevê estabelecer um salário mínimo mensal para 

trabalhadores informais do setor da cultura, enquanto o PL 1.089/2020 trata da concessão 

de R$ 1.045 para profissionais do setor cultural que tiveram de interromper suas atividades 

remuneradas diante da conjuntura pandêmica atual. Este último também menciona 

subsídio mensal no valor de R$ 10 mil para espaços culturais. Os projetos preveem que 

essas medidas emergenciais para o campo da Cultura sejam concedidas durante a 

vigência do Estado de Emergência em Saúde.  

A partir dos apontamentos feitos pelos gestores durante a reunião virtual, a CNM 

manifesta seu apoio aos PL 1.075/2020 e PL 1.089/2020 e indica as seguintes sugestões 

de aprimoramento aos textos:  

 

- definir o que se considera como espaços culturais, de modo a contemplar os diversos que 

existem nos Municípios; 

- definir como os recursos serão transferidos para as prefeituras, de forma a considerar os 

fundos municipais de cultura – no caso dos Municípios que dispõem desse instrumento –, 

evidenciando os critérios de rateio entre os Municípios e também como a utilização desses 

recursos poderá ser operacionalizada pelas prefeituras;  

- garantir que a transferência de recursos para as prefeituras e os profissionais do setor 

cultural ocorra da forma mais célere e menos burocrática possível;  

- definir o que se compreende por Cadastro Municipal de Cultura, garantindo que seja 

abrangente;  

- possibilitar que, além do âmbito virtual, possam também ser veiculados os conteúdos 

culturais fomentados pelos editais, por meio de outros meios de comunicação não 

presenciais; 
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- possibilitar que seja permitida a realização de pagamentos antecipados, em caráter 

emergencial, aos agentes culturais locais contemplados nos editais, no caso de iniciativas 

que serão realizadas após o período de isolamento social. 

 

Além disso, faz-se necessário registrar as seguintes pautas evidenciadas pelos 

gestores durante a webconferência, necessidades que devem ser garantidas em prol do 

desenvolvimento da gestão pública municipal de cultura no Brasil: 

 

- fortalecer o Sistema Nacional de Cultura (SNC), bem como seus elementos constitutivos 

em nível federal; 

- garantir o repasse fundo a fundo, no âmbito da Cultura. 


