
Portaria nº 161/2020 – GP/FUNCARTE de 25 de novembro de 2020. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN, por intermédio da FUNDAÇÃO CULTURAL 
CAPITANIA DAS ARTES e da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT, no 
uso das suas atribuições legais que lhes são conferidas;  
 
RESOLVE: 
Art. 1º – O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, considerando o 
momento de calamidade pública vivenciado por toda a humanidade e reconhecido pelo 
Decreto Legislativo Federal nº 06 de 20 de março de 2020, considerando a extrema 
dificuldade enfrentada pelos trabalhadores da cultura que foram os primeiros profissionais 
a terem suas atividades interrompidas e serão os últimos que poderão desenvolvê-las 
sem restrições; considerando que a Lei Federal Aldir Blanc, de 29 de junho de 2020, é 
uma lei de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o 
estado de calamidade pública; considerando, ainda, a previsão legal do artigo 32, 
parágrafo §1º da Lei 8.666/93, que permite ao gestor público, em alguns casos, dispensar 
documentações (entre elas certidões negativas) exigidas pelo mesmo diploma e 
considerando o entendimento dos Diretores desta Fundação que propuseram e 
concordaram com esta decisão, vem tornar pública a seguinte resolução: 
 
Todos os proponentes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, selecionados nas 09 
(nove) Chamadas Públicas da Lei Federal Aldir Blanc, cujo valor do apoio financeiro 
ou premiação for igual ou superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão apresentar 
as certidões negativas de débitos municipal, estadual e federal, conforme previsto 
no item 10 das Chamadas Públicas Emergenciais, que assim prevê: 
 
“Na entrega da prestação de contas poderá ser solicitada a apresentação das 
certidões negativas de débito (municipal, estadual e federal) sob pena de terem as 
contas desaprovadas e a aplicação das sanções legais daí advinda.”. 
 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Natal/RN, 25 de novembro de 2020. 
Dácio Tavares de Freitas Galvão 

Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE 
  


