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Prefeitura Municipal de Regente Feijó - SP 

Cadastro Municipal de Cultura 

Trabalhadores (as)  bem-vindos ao Cadastro Municipal da Cultura de 

Regente Feijó. A Prefeitura Municipal de Regente Feijó por meio da 

DIMUC (Divisão Municipal de Cultura), em parceria com o GTAF (Grupo de 

Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização), lança o Cadastro Municipal 

de Cultura de Regente Feijó. Antes do Preenchimento do Formulário o 

interessado em se inscrever, deverá estar munido de alguns documentos 

obrigatórios, de acordo com a sua categoria, ou seja, o EIXO em que 

estiver incluído: 

EIXO I 

- comprovante de residência ; 

- foto/ ou chipagem de sua apresentação / atividade; 

- cpf / e RG (cópias). 

EIXO II – Representando Espaço Cultural 

- comprovante de residência;  

- portifólio com a descrição das principais atividades artísticas e culturais 

realizadas no espaço cultural; 

- foto / ou chipagem das atividades; 

- foto do interessado ¾. 

EIXO III - Editais / ou promotor de eventos 

- portifólio do evento; 

- foto(s). 



 

Prefeitura Municipal de Regente Feijó 

Divisão Municipal de Cultura 

Av. Clemente Pereira, nº71 

Regente Feijó-Centro 

CEP-19570-000 Fone (18)3279-4933. 

cultura_regente@hotmail.com 
 

 

 

O prazo de adesão ao cadastro é anual, todavia para que a Comissão 

de Cadastramento e Certificação possa fazer avaliação, o mesmo deverá 

ser preenchido o mais breve possível. 

Preenchido o formulário você ainda não fará parte do cadastro, uma 

vez que o GTAF, fará analise e deliberará acerca dos selecionados a serem 

publicados. Em seguida é necessário aguardar a aprovação do benefício. A 

ultima etapa será o saque do benefício, disponibilizado preferencialmente 

em conta bancária 

N.B Caso você preencha os requisitos do EIXO I (Trabalhadores(as), 

criativos da cultura)- mas seja responsável por uma espaço ou instituição 

cultural, poderá inscrever-se no eixo II, para receber o subsidio a ser pago 

pelo município. 

1-  Por que fazer o Cadastro Municipal da Cultura? 

Sem duvida, o Cadastro Municipal é uma importante ferramenta 

para o desenvolvimento da cultura de Regente Feijó, pois, auxiliará 

também no norteamento de politicas públicas para o setor. Além disso, o 

Cadastro Municipal de Cultura é uma das exigências para acesso aos 

benefícios, disponibilizados pelo Governo Federal especialmente neste 

período de pandemia. O cadastro é muito importante e, é o primeiro 

passo para se pleitear o recebimento dos benefícios da Lei da Cultura Aldir 

Blanc. 

2- Quem pode aderir ao Cadastro Municipal de Cultura? 

Trabalhadores (as) da Cultura com atuação no município de Regente 

Feijó, espaços culturais sediados em Regente Feijó ou eventos da área 

cultural realizados em Regente Feijó, que apresentem todas as 

informações e documentações exigidas. Para receber a renda emergencial 

é necessário cadastrar-se na plataforma e manifestar interesse. 



 

Prefeitura Municipal de Regente Feijó 

Divisão Municipal de Cultura 

Av. Clemente Pereira, nº71 

Regente Feijó-Centro 

CEP-19570-000 Fone (18)3279-4933. 

cultura_regente@hotmail.com 
 

 

 

N.B. Antes do preenchimento do formulário o interessado em 

inscrever-se deverá estar munido de alguns documentos obrigatórios, de 

acordo com a categoria em que estiver inserido. Para a utilização e 

recebimento dos recursos dessa Lei Emergencial, osd candidatos / ou 

abrangidos pela mesma, poderão ser foram classificados em 03 eixos 

EIXO I – trabalhadores(as) e criativos da Cultura – receberão auxílio 

emergencial de R$600,00 em 03 parcelas, como subsídio mensal, recaindo 

a responsabilidade de cadastramento e pagamento ao governo do Estado, 

que abrirá uma plataforma que será compartilhada com as Prefeitura 

Municipais. 

Quem têm direito a esse auxilio de renda. Têm direito a esse auxilio 

de renda os trabalhadores(as) que atuaram nas áreas artísticas cultural 

entre junho de 2018 e julho de 2020 e que tiveram suas atividades 

interrompidas devido ao Coronavírus. 

Não podem receber esse auxílio emergencial: 

a) Quem possuir emprego formal ativo; 

b) Ser beneficiário previdenciário ou assistencial; 

c) Ser beneficiário de seguro desemprego ou programa de 

transferência de renda federal; 

d) Ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributários acima de 

28.559,70, e ser beneficiário do auxilio emergencial previsto na Lei 

Nº 13.932, de 2020, Aos que recebem o Benefício Bolsa Família, 

serão autorizados e participar do cadastro deste benefício. 

EIXO II – entes culturais (espaços culturais), existentes no município 

(cooperativas, instituições artísticas e demais organizações culturais que 

tiveram as atividades interrompidas com o corte de suas rendas, em razão 

do coronavírus. Vale registrar para os interessados que “Espaço Cultural, 

mencionado no texto, tem uma amplitude bastante significativa, 

propiciando por seu turno vários entendimentos e definições. No entanto, 
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deverão ser excluídos dessa listagem os espaços vinculados ou criados 

pela administração pública de qualquer esfera municipal , estadual ou 

federal”), fundações, instituições, ou institutos criados por grupos de 

empresas de espetáculos e de diversões com financiamento exclusivo de 

grupos de empresas de espetáculos e de diversões com financiamento 

exclusivo de grupos empresariais e espaços geridos pelo sistema S. Os 

espaços culturais classificados/ ou comtemplados deverão oferecer suas 

contrapartidas através de espetáculos gratuitos à comunidade. Os 

recursos emergenciais estipulados pela referida lei, poderão comtemplar 

os selecionados e classificados com um subsídio mensal de R$  3.000,00 a 

R$10.000,00. 

EIXOIII - fomento à cultura chamadas públicas, cursos, produções, 

aquisições de bens de serviço, abrir editais, (prêmios de 2.500,00 a 

8.000,00) que comtemplem também os fazedores de cultura, em suas 

diferentes linguagens: dança, música, literatura, teatro, circo, festivais, 

carnaval, oficinas culturais, etc, ficando definidos um percentual de 40% 

do montante a ser disponibilizados pelo Governo Federal. Parte desse 

recurso poderá ser utilizado para o custeio de lives. A Prefeitura 

Municipal, como órgão gestor e regulamentador em âmbito local dos 

recursos a serem disponibilizados, e, mediante decreto municipal disporá 

acerca da nomeação e criação de um GTAF (Grupo de Trabalho de 

Acompanhamento e Fiscalização da referida lei). 

 O cadastro será de capital e total importância nesse mister, uma 

vez que se aplicará em atendimento a disposição da Lei, bem como, 

propiciará ao órgão representativo da cultura local um novo panorama 

dos diferentes segmentos culturais da cidade, redundando e auxiliando 

também de alguma forma numa maneira justa e meritória desse auxílio 

emergencial de renda à comunidade regentense. O cadastro está 

adaptado às exigências das Lei 14.017/20 bem como, do respectivo 

decreto de regulamentação editado pelo Governo Federal O total de 
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recursos destinados ao Estado de São Paulo pela referida “Lei”, é de R$ 

566 milhões, sendo que o governo estadual já recebeu diretamente R$ 

264 milhões, uma vez que teve seu plano de Ação aprovado. O Estado 

destinará até 189 milhões para renda emergencial; e R$75 milhões que 

serão utilizadas para o financiamento de editais culturais. A cidade de 

Regente Feijó foi comtemplada com “164.594,84”, quantia proveniente do 

FPM (Fundo de Participação dos Municípios), a quantia de 48.919,86 

(correspondente a 20% do rateio do mesmo), e R$115.674,99 (80% do 

valor de acordo com a população da cidade). 

 


