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Relatório FUMPROARTE 2017 

 

 

 O Fundo Municipal de Apoio a Produção Artística e Cultural de Porto 

Alegre, FUMPROARTE, iniciou o ano de 2017 com o volume total de R$ 

2.128.861,58 (dois milhões, cento e vinte e oito mil e oitocentos e sessenta e 

um reais com cinquenta e oito centavos) de pendências herdadas da gestão 

passada. 

 Ao todo são R$ 1.420.000,00 (hum milhão e quatrocentos e vinte mil 

reais) referentes a projetos aprovados em 2016 e não empenhados, R$ 

634.624,50 (seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais 

com cinquenta centavos) referentes a projetos aprovados e empenhados entre 

2013, 2014 e 2015 que aguardam pagamento de parcelas em atraso, R$ 

48.362,08 (quarenta e oito mil e trezentos e sessenta e dois reais com oito 

centavos) referentes a pagamentos devidos à Comissão de Avaliação e Seleção 

do FUMPROARTE e 25.875,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco 

reais) referentes a pagamentos de contratados na administração do 

FUMPROARTE. 

 Para tornar pública a situação de agravo financeiro e para propor a 

discussão sobre alternativas possíveis para manutenção e melhoria do 

FUMPROARTE foi realizado nos dias 31 de março e 1° de abril de 2017, na sala 

PF Gastal da Usina do Gasômetro, o Seminário Movendo Horizontes. O evento 



 
 

contou com a participação da comunidade artística da 

cidade e gestores culturais, reunindo cerca de 80 pessoas. 

 

 Outro evento promovido pelo Fundo foi o Cultura Negra em Pauta no 

FUMPROARTE, encontro realizado no dia 1° de março de 2017, no Solar Paraíso, 

para discussão e avaliação da perda de edital cancelado pela Fundação 

Palmares, autarquia do Governo Federal. A motivação do encontro foi a 

consideração aos artistas e gestores que se dedicam à produção de arte de raiz 

afro-brasileira. O evento contou com cerca de 25 pessoas. 

O agravo financeiro foi uma constante que mobilizou a Secretaria 

Municipal da Cultura de Porto Alegre na integralização de esforços para pagar 

pendências geradas pela gestão passada. Diante a impossibilidade de repasses 

financeiros, impedidos por um quadro de crise Municipal, a Secretaria Municipal 

da Fazenda de Porto Alegre recebeu constantemente solicitações de 

atendimentos de pagamentos em atraso. A solução foi encontrada em reunião 

no dia 24 de agosto de 2017 entre as Secretarias Municipais da Cultura e da 

Fazenda, ocasião onde estiveram presentes o Secretário Leonardo Busatto e o 

Secretário Luciano Alabarse. Na reunião foi apresentado o plano de tratamento 

das pendências geradas pela gestão anterior em relação aos projetos 

contemplados por editais do FUMPROARTE. De forma condizente com a 

realidade de recursos da PMPA ficou estabelecido o pagamento imediato dos 

empenhos até R$ 15.000,00. Os valores superiores a R$ 15.000,00 serão 

repassados mensalmente a partir de janeiro de 2018, seguindo como referência 

os constantes na Lei número 12.287/2017 para suportar cada empenho, mesmo 

sem poder  parcelá-los. Desta forma, o pagamento será depositado 

mensalmente ao FUMPROARTE, que providenciará o pagamento integral aos 

projetos, por ordem de empenho, até atingir a liquidação de todos os projetos 

que aguardam repasses já empenhados. 

O plano de parcelamento foi cumprido pela Secretaria Municipal da 

Fazenda. Nos últimos meses de 2017 foram pagos R$ 154.825,70 (cento e 

cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais com setenta centavos) 

em projetos que aguardavam parcelas menores que R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) ou que já estava em situação de empenhados e liquidados. Os contratos 

de pessoal também foram quitados, perfazendo o total de R$ 25.875,00 (vinte e 

cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais). Também foram quitadas as 



 
 

dívidas com pareceristas da Comissão de Avaliação e 

Seleção do Fumproarte que aguardavam pagamentos não 

honrados em 2016 no total de R$ 48.404,00 (quarenta e 

oito mil e quatrocentos e quatro reais). 

Os projetos liquidados e pagos em 2017 foram: 

 

Data 
Pagamento 

Projeto Valor 

25/05/2017 Histórias Pedestres 15.692,32 

25/05/2017 Casa do Artista 23.842,48 

02/10/2017 Projeto 3x4 11.205,00 

02/10/2017 Acuados 14.806,90 

09/10/2017 Criativas 15.000,00 

 
Total 80.546,70 

 

 

O resultado dos pagamentos não foi mais volumoso devido à dificuldade 

de operação de prorrogação contratual dos processos administrativos do 

FUMPROARTE. A falta de pagamentos no ano de 2016 gerou uma carga extra de 

demandas para a Procuradoria Geral do Município que precisou ajustar todos os 

contratos. Cada projeto contemplado pelo FUMPROARTE precisou de 

encaminhamentos administrativos que encontraram morosidade pela 

complexidade e pelo volume burocrático necessário aos trâmites finais de 

liquidações dos processos administrativos. 

Para seguir sem atrasos no plano de pagamento, em 2018, o 

FUMPROARTE estabeleceu a estratégia de antecipação dos procedimentos 

administrativos, objetivando a celeridade nos pagamentos. 

Em busca de soluções e ampliação de ações que contribuam com o 

desenvolvimento das artes no Município o FUMPROARTE é realizador do 

projeto (De)Colagem. A iniciativa recebeu o reconhecimento da empresa Oi 

Futuro e foi aprovada na Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul, 

arrecadando R$ 200.000,00 que serão destinados ao pagamento de artistas e 



 
 

técnicos das artes da cidade. O projeto está previsto para 

ser realizado em março de 2018 no viaduto Otávio Rocha, 

em parceria com o Teatro de Arena, e promove o acesso à 

arte de forma democrática e inclusiva. 

Em uma importante ação de reorganização de sua estrutura o 

FUMPROARTE, através de empenho do seu quadro de servidores e da 

colaboração de demais setores da Secretaria Municipal da Cultura de Porto 

Alegre, passou a ser sediado em prédio exclusivo do Fundo, localizado na 

Avenida Venâncio Aires, número 67. O equipamento estrutural permite a 

recepção de atividades artísticas. A previsão para inauguração das novas 

instalações do FUMPROARTE e a receptividade de ações artísticas no prédio 

estão previstas para o dia 24 de março de 2018. 

Embora as ações de revitalização do prédio do FUMPROARTE não 

estejam concluídas o acervo do Fundo já está disponível para a comunidade. Ao 

longo dos 24 anos de realizações artísticas o FUMPROARTE acumulou cerca de 

1.000 peças de resultados culturais e artísticos. São discos, livros, filmes, artigos, 

catálogos e outros materiais que foram higienizados e organizados de forma 

que, hoje, estejam disponíveis para consulta e pesquisa. O acervo do 

FUMPROARTE constitui um registro importante da produção artística e cultural 

da cidade. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Miguel Sisto Junior 

Gerente Fumproarte 


