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Relatório FUMPROARTE 2019 

 

 

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

Alegre, FUMPROARTE, iniciou o ano de 2019 com o volume total de R$ 

1.543.301,34 (hum milhão, quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e um 

reais com trinta e quatro centavos) de pendências herdadas da gestão passada. 

 Em 2018 foram pagos R$ R$ 430.734,50 (quatrocentos e trinta mil, 

setecentos e trinta e quatro reais com cinquenta centavos), condizentes ao 

plano de pagamento de dívidas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – 

pagamentos acima R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Para amortizar os atrasos o FUMPROARTE estabeleceu a estratégia de 

antecipação dos procedimentos administrativos, objetivando a celeridade nos 

pagamentos. 

Os seguintes pagamentos foram realizados, incluindo os pagamentos de 

projetos aprovados nos editais de 2016: 

10/01/2019 Barões Detrás do Morro 75.000,00 

10/01/2019 Coração Reverso 25.000,00 

04/02/2019 Barões Detrás do Morro 25.000,00 

04/02/2019 Coração Reverso 25.000,00 

05/02/2019 Gato de Botas e Bombachas 35.000,00 

08/03/2019 Barões Detrás do Morro 25.000,00 

08/03/2019 Coração Reverso 25.000,00 



 
 

08/03/2019 A Extraordinária Aventura de L. 30.000,00 

14/03/2019 Pitocando 25.000,00 

01/04/2019 Barões Detrás do Morro 25.000,00 

01/04/2019 Coração Reverso 25.000,00 

03/04/2019 Maria Peçonha 30.000,00 

30/04/2019 Teatro de Papel 17.500,00 

08/05/2019 Barões Detrás do Morro 25.000,00 

08/05/2019 Coração Reverso 25.000,00 

09/05/2019 Artinclusão 25.000,00 

10/05/2019 Controversa 27.500,00 

22/05/2019 Chorinhos de Paulo Dorfman 27.500,00 

22/05/2019 
Orquestra de Flautas 

Transversas 
27.500,00 

05/06/2019 Barões Detrás do Morro 25.000,00 

05/06/2019 História de Um Bom Fim 22.000,00 

26/06/2019 Coração Reverso 25.000,00 

26/06/2019 Alma Brasileira 27.500,00 

26/06/2019 A Extraordinária Aventura de L. 30.000,00 

26/07/2019 Ciganos 22.000,00 

26/08/2019 Pitocando 25.000,00 

26/09/2019 Maria Peçonha 30.000,00 

27/11/2019 Gato de Botas e Bombachas 35.000,00 

27/11/2019 História de Um Bom Fim 22.000,00 
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Total 808.500,00 

 



 
 

 

 

 

Ao todo foi efetuado o montante de R$ 808.500,00 (oitocentos e oito mil 

e quinhentos reais) em pagamentos de projetos que aguardavam recursos para 

finalização de trabalhos – conforme estabelecido em plano especial de 

pagamento de dívidas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

Para o exercício de 2020 estão previstos os pagamentos: 

a) dois projetos de humanidades/2016;  

 - A Música Urbana Gaúcha, R$ 44.000,00 

 - Evoé Conexões de Artes Cênicas R$ 44.000,00 

b) quatro projetos de dança/2016; 

 - Pode ser um Spam R$ 55.000,00 

 - Enlace de Ellas R$ 55.000,00 

 - Beijo R$ 55.000,00 

 - Transmobilização R$ 55.000,00 

c) a segunda parcela de projetos contemplados em 2016 que receberam 

a primeira parcela de pagamento em 2019 e irão concluir os projetos em 2020; 

- Teatro de Papel R$ 17.500,00 

- Artinclusão R$ 25.000,00 

- Controversa R$ 27.500,00 

- Chorinhos de Paulo Dorfman R$ 27.500,00 

- Alma Brasileira R$ 27.500,00 

- Ciganos R$ 22.000,00 

 d) a última parcela de projetos que enfrentaram entraves burocráticos e 

morosidade em ações diversas; 



 
 

   

 

- A Beleza da Imperfeição, Plugue/2015 – R$ 30.000,00 

  - Programa de Performance Península/2015 – R$ 15.180,00 

  - Iluminus/2015 – R$ 14.752,80 

 Existem ainda cinco projetos aprovados entre 2014 e 2015 que tramitam 

em atuação da Procuradoria Municipal para avaliações de pendências na 

prestação de contas e devem responder com recursos, garantido a ampla 

defesa. Portanto, é necessários prever recursos vinculados que deverão ser 

resguardos para os pagamentos de tais projetos, para o caso de solução das 

inconsistências pelos respectivos proponentes. O valor total de todos os 

projetos nesta situação é de R$ 60.242,50 (sessenta mil, duzentos e quarenta e 

dois reais com cinquenta centavos).  

Também existe o pagamento da Comissão de Avaliação e Seleção (CAS), 

exercício de 2018, que ficou pendente devido a entraves burocráticos 

encontrados fora da gerência do Fumproarte. O total devido à CAS é de R$ 

13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) e está previsto para ser quitado nos 

primeiros meses de 2020; 

A soma de todas as pendências reflete em um saldo de R$ 588.775,30 

(quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais com trinta 

centavos) para sanar todas as dívidas do FUMPROARTE. A previsão é que em 

2020 não exista mais nenhuma dívida no Fundo Municipal das Artes de Porto 

Alegre. 

É necessário considerar o montante de R$ 146.026,04 (cento e quarenta 

e seis mil, vinte e seis reais com quatro centavos) que não foram repassados 

para projetos de 2013, 2014 e 2015 que tinham recursos previstos para 

conclusão, mas, sofreram sanções por inconsistências administrativas ou por 

acordos com a Administração Pública. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Em 2019 o FUMPROARTE apoiou com estrutura física de sua sede 

importantes atividades artísticas. Entre as de maior destaque estão as 

atividades semanais do Foto Clube Porto-alegrense, ações da Associação Arte 

para Todos, apresentação e ensaios do Grupo Vocal ZIP, Oficinas de Tambores 

para Mulheres, Práticas de Escultura com o artista Mário Cladera, a 

confraternização artística Arraial das Artes, show Diário de Obá de Negra Jaque 

e a Instalação cênica Eva dirigida por Raul Voges.  

 

 

 

 

Miguel Sisto Junior 

Gerente Fumproarte 


