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OFÍCIO CIRCULAR Nº053/PRESIDÊNCIA/2020. 

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020. 

 

Aos Senhores Prefeitos e Prefeitas, 

 

 

Senhor (a) Prefeito (a), 

A Associação Mato-Grossense dos Municípios, através 

do seu Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos 

interesses dos Municípios de Mato Grosso, vem por meio deste 

encaminhar Nota Técnica 012/2020/AMM, que dispõe sobre ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas 

durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a 

disposição para eventuais dúvidas, aproveitamos o ensejo para 

renovar votos de estima e consideração. 

            Atenciosamente, 

 

Neurilan Fraga 

Presidente da AMM 
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NOTA TÉCNICA-AMM 12/2020 

Área Técnica: Contábil, Financeira e Fiscal 

 

 

LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

Decreto nº 10.464/2020 
  

“Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor 

cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 

de março de 2020”. 
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NOTA TÉCNICA-AMM 12/2020 
Área Técnica: Contábil, Financeira e Fiscal  

 

 

LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

Decreto nº 10.464/2020 
  

“Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor 

cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 

de março de 2020”. 

 

 
 

ASSUNTO: ações emergenciais destinadas ao setor cultural 

a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

em seus aspectos contábeis.  

 

  

 Conhecida como Lei Aldir Blanc1, a Lei 14.017/2020, regulamentada pelo Decreto 

nº 10.464/2020, pretende diminuir o grande impacto da pandemia estabelecendo ajuda 

emergencial para os artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural .  

 É preciso registrar que, em um momento altamente polarizado do país, 

especialmente na área cultural, um esforço conjunto inédito, que envolveu o governo e a 

oposição, além de agentes culturais e secretários da área municipais aprovou, em tempo 

recorde, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc2 

 A Lei e o Decreto possuem aspectos qualitativos e quantitativos. Informamos que a 

presente Nota Técnica tem o propósito de tratar o aspecto quantitativo, seus efeitos contábeis 

assim como abordar artigos que se referem à responsabilização do gestor municipal.  

 .  

                                                             
1 A medida ficou conhecida como Lei Aldir Blanc *, em homenagem ao escritor e compositor carioca falecido em 
maio/2020, vítima da covid-19. 
* Aldir Banc- Autor de mais de 600 canções, Aldir Blanc Mendes (Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1946 — Rio de 
Janeiro, 4 de maio de 2020) é um dos compositores essenciais para a consolidação da MPB no país e no mundo. 
Autor de obras-primas como “Bala com Bala”, “O Mestre-sala dos Mares”, “Dois pra Lá, Dois pra Cá”, “De Frente 
pro Crime”, “Kid Cavaquinho”, “Incompatibilidade de Gênios”, “O Ronco da Cuíca”, “Transversal do Tempo”, 
“Corsário”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Catavento e Girassol”, “Coração do Agreste” e “Resposta ao Tempo” 
Suas composições estão em parcerias com mais de 50 autores como João Bosco, Guinga, Moacyr  
Luz, Cristovão Bastos, Maurício Tapajós e Carlos Lyra.  

Fonte: http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/ 
2 Fonte:https://veja.abril.com.br/cultura/os-bastidores-da-aprovacao-da-lei-de-emergencia-cultural-aldir-blanc/ 

http://www.amm.org.br/
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1. Do valor e forma de rateio 

 

 O valor disponibilizado na lei, para o setor, é de R$ 3 (três) bilhões de reais e a 

destinação e critério de distribuição são os que seguem no quadro apresentado abaixo:   

 
 

LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 
Destinação e Critério de Rateio  

Quadro I 
VALORES DA UNIÃO 

LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 
Artigo Art. 3º , I e II  

DESTINAÇÃO 
FONTE  

de 
aplicação 

CRITÉRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO 

 
CONDIÇÕES 

 

 

3.000.000.000,00 

a) 1.500.000.000,00 

 

 

b)  1.500.000.000,00 

 

 

 

 

 

Art. 2º 
 

Estados + DF 
  
 
 
 

Municípios + DF 

Art.2º 

para 
aplicação, 

pelos 
Poderes 

Executivos 
locais, em 

ações 
emergenciai
s de apoio 
ao setor 
cultural 

 

Art. 3º - I - II 

20%  

FPE 

e 

80% 

população mais 
recente IBGE – TCU 

para ambos 

(Estados/DF/ 
Municípios) 

Art.3 º 

§ 1º Os Municípios terão prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, contado da data de 

recebimento do recurso, para a 

destinação prevista no art. 2º desta Lei. 

§ 2º Os recursos não destinados ou que 

não tenham sido objeto de programação 

publicada no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias após a descentralização 

aos Municípios deverão ser 

automaticamente revertidos ao fundo 

estadual de cultura do Estado onde o 

Município se localiza ou, na falta deste, ao 

órgão ou entidade estadual responsável 

pela gestão desses recursos. 

Decreto 10.464/2020 
Art. 2º - III,§ 1º - Do valor previsto no caput pelo menos vinte por cento serão destinados às ações emergenciais previstas no 

inciso III do caput (Art. 2º - III - realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou 
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) 

 
Art. 9º § 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão dar ampla publicidade às iniciativas apoiadas pelos 

recursos recebidos na forma prevista no inciso III do caput do art. 2º , transmitidas pela internet ou disponibilizadas por 
meio de redes sociais e outras plataformas digitais, preferencialmente por meio da divulgação no sítio eletrônico oficial do 

ente federativo, cujo endereço eletrônico deverá ser informado no Relatório de Gestão Final a que se refere o Anexo I. 
 

Art. 9º § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão desempenhar, em conjunto, esforços para evitar que 
os recursos aplicados se concentrem nos mesmos beneficiários, na mesma região geográfica ou em um número restrito 

de trabalhadores da cultura ou de instituições culturais. 

LC n 173/2020-Art 3º § 1º- II - Transparência na execução dos recursos ainda que no período após à pandemia  
 
Fonte: Elaboração própria com base na Lei nº 14.017/2020 e no decreto de regulamentação 10.464/2020 

 

 
 A União transferirá o referido valor em parcela única (Art.2º). O recurso ficará a 

cargo dos Estados/DF e dos Municípios para efetuar pagamentos, para 

organizar editais, para distribuir os recursos e para cadastrar os beneficiados 

http://www.amm.org.br/
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(Art.6º). Deste total, pelo menos 20% (vinte por cento) serão destinados às ações emergenciais 

com realizações de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet 

ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais (Art.2º-III,§ 1º). 

 Conforme Art.3º, os recursos desta lei serão executados de forma descentralizada, 

mediante transferências da União aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, 

preferencialmente por meio dos fundos estaduais, municipais e distrital de cultura ou, quando 

não houver, de outro órgão ou entidade responsável pela gestão desses recursos. Caso o Ente 

local não disponha desse fundo, receberá por meio do seu órgão ou entidade responsável pela 

gestão desses recursos. Logo, “a transferência será feita ao Município, mesmo que este não 

possua fundo municipal de cultura”. (NT/CNM n 44/20203).  

 

2. Do meio de Recebimento e Cadastro do Plano de Ação  

 

 O meio de recebimento deste recurso será, via sistema do Banco do Brasil, BB Agil, 

por intermédio da Plataforma+BRASIL4. Para tanto, necessita estar logado, ter perfil de gestor 

recebedor ou operacional recebedor. No preenchimento, deverá descrever os dados do 

Conselho Municipal de Cultura, caso houver, ou órgão responsável, CNPJ, objetivo, base legal, 

composição e o responsável direto, com a informação dos respectivos CPFs. Após o 

cadastramento do fundo ou do órgão responsável, selecionar o nome do município, indicar o 

fundo/órgão recebedor(...) e o órgão repassador (37.930.861/0001-89). Outras fases, como 

consultar/inserir entidades cadastradas em seu município e outras, estão nos tutoriais do 

sistema e deverão ser observadas com atenção e não serão abordados nesta nota técnica.  

 O município deverá cadastrar o Plano de Ação de aplicação dos recursos, com 

metas e associações de valores. É importante descrever, no campo da descrição da ação, a 

base de cálculo demonstrando a composição de cada meta e o quantitativo dos valores 

mensais a serem destinados ao programa. Por intermédio do Plano de Ação o gestor manifesta 

seu interesse e apresenta como pretende gastar o recurso em conformidade com o seu 

cadastro municipal, e/ou outro cadastro, do qual foi feito a consulta que será fase sine qua non 

da elegibilidade da entidade beneficiada e que ficará registrada na plataforma para fins de 

rastreabilidade. Ratificamos a informação do tutorial de que os projetos elencados no Plano de 

Ação descritos na Plataforma+BRASIL, no programa federal (07208420200002. 

                                                             
3NT/CNM-44/2020 https://www.cnm.org.br/biblioteca/registros/todos/todos/todos/date_desc/todos/todos/1  
Recomendamos a leitura na íntegra da NT/CNM-44/2020 
4 Disponível em: https://portal.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-portal-frontend/ 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
https://www.cnm.org.br/biblioteca/registros/todos/todos/todos/date_desc/todos/todos/1
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MTUR/SECULT-ALDIR BLANC-MUNICÍPIO) serão selecionados até a data de 04/09/2020, 

logo é importante uma força tarefa o mais breve possível no cadastro para evitar perdas de 

recursos.  

 A seguir apresenta-se o fluxo do cadastro do Plano de Ação: 

Figura 1 

 
Fonte: Plataforma+BRASIL- passo a passo cadastro Plano de Ação MUNICÍPIOS v5.pdf. pág.: 03/41. 

  

 O passo a passo disponibilizado, é didático e autoexplicativo, mas será necessária 

uma leitura prévia dos campos a serem alimentados e correlacioná-los aos artigos da lei. 

Observar que a cada slide explicativo, haverá o símbolo a seguir:  

Figura 2 

 

Fonte: Plataforma+BRASIL- passo a passo cadastro Plano de Ação MUNICÍPIOS v5.pdf. pág.: 21/41 

  

 Outro ponto que será necessário destacar no cadastramento do 

Plano de Ação é se o município terá outras fontes de recursos para financiar 

http://www.amm.org.br/
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o programa contemplado, além dos garantidos pela lei em apreço. Caso houver, terá que ser 

demonstrado o valor disponibilizado por recursos próprios no Plano de Ação de acordo com a 

realidade de cada município.   

 

3. Linhas de Ações Emergenciais  

 

 A lei 14.017/2020, contempla três linhas de ações emergenciais, cujos beneficiários 

dividem-se em artistas (Pessoas Físicas) e espaços artísticos (Pessoas Físicas e/ou Jurídicas). 

São elas:  

 Linha 1 5 - Auxílio emergencial: três parcelas de R$ 600-Pessoas Físicas  

 

 Linha 26 – Subsídio a espaços artísticos e culturais: entre R$ 3 mil e R$ 10 mil, 

regulamentado pelos estados, municípios e pelo DF. 

 

                                                             
5 Essa linha é destinada a pessoas físicas que comprovem atividades culturais nos 24 meses anteriores à data de 
publicação da Lei. Mães solo recebem R$ 1.200. 
O auxílio emergencial, no entanto, não pode ser pago a: 
        a) Quem tem emprego formal ativo; 
        b) Recebe um benefício previdenciário ou assistencial (com exceção do Bolsa Família); 
        c) Quem recebe parcelas de seguro-desemprego; 
        d) Quem recebeu o auxílio emergencial geral previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020( benefício de 
prestação continuada (BPC); 
        e) Quem tem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou quem tem renda 
familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135), o que for maior; 
        f) Quem teve rendimentos de até R$ 28.559,70 no ano de 2018. 
Importante: Os R$ 600 podem ser pagos a até duas pessoas da unidade familiar. 
 
6 Especificação de espaço cultural : Art. 8º Para fins do disposto no Decreto 10.464/2020, consideram-se espaços 
culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, 
organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins 
lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como: 
I - pontos e pontões de cultura; II - teatros independentes; III - escolas de música, de capoeira e de artes e 
estúdios, companhias e escolas de dança; IV - circos; V - cineclubes; VI - centros culturais, casas de cultura e 
centros de tradição regionais; VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio; VIII - bibliotecas 
comunitárias; IX - espaços culturais em comunidades indígenas; X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 
XI - comunidades quilombolas; XII - espaços de povos e comunidades tradicionais; XIII - festas populares, inclusive 
o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais 
realizadas em espaços públicos; XV - livrarias, editoras e sebos; XVI - empresas de diversão e produção de 
espetáculos; XVII - estúdios de fotografia; XVIII - produtoras de cinema e audiovisual; XIX - ateliês de pintura, 
moda, designe artesanato; XX - galerias de arte e de fotografias; XXI - feiras de arte e de artesanato; XXII - espaços 
de apresentação musical; XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; XXIV - espaços e centros de 
cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares; e XXV - 
outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros a que se refere o art. 6º. 
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 Linha 37 – Editais, chamamentos públicos e prêmios: destinados a atividades, 

produções e capacitações culturais.   

  

 De acordo com o decreto nº 10.464/2020, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou outros instrumentos 

aplicáveis, por intermédio de seus programas de apoio e financiamentos à cultura já existentes, 

ou por meio da criação de programas específicos (Art. 9º). Os entes subnacionais deverão 

desempenhar, em conjunto, esforços para evitar que os recursos aplicados se concentrem nos 

mesmos beneficiários, na mesma região geográfica ou em um número restrito de trabalhadores 

da cultura ou de instituições culturais (§1º). Destaca-se que os editais são as regras do negócio 

e os atos, reunidos, são os registros da prestação de contas que irão compor o Relatório de 

Gestão Final.  

 Para além dos benefícios financeiros em espécies, a lei prevê ainda linhas de 

créditos para fomento em atividades culturais. As instituições financeiras federais poderão 

disponibilizar aos trabalhadores do setor cultural (PF e PJ-micro e pequenas empresas) linhas 

de créditos mais vantajosas (art. 11). Os empréstimos deverão ser pagos em até 36 meses a 

partir de 180 dias depois do final do estado de calamidade (art.11,§1º).  

 Neste sentido, a AMM, reconhece a iniciativa, mas alerta que cabe ao Município 

orientar os trabalhadores culturais a ter cautela com esta linha de crédito porque embora 

pareça ser benefício os juros serão aqueles admitidos para todos os demais financiamentos, ou 

seja: a pesada taxa selic8. 

 Para executar as linhas referendadas, as atribuições são às que seguem no quadro 

abaixo:  

 
 

                                                             
7 A Lei exige que, no mínimo, 20% dos recursos recebidos sejam usados em ações como custeio de editais, 
chamadas públicas, cursos, prêmios e aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, entre outras 

atividades. Fonte: http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/ 
 
8 A Selic é a taxa básica de juros do país. A meta para a Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco 
Central (Copom). Os juros são usados pelo Banco Central como uma ferramenta para tentar controlar a inflação, 
pois a alta ou queda dos juros influencia o consumo das famílias e a tomada de crédito no país.  

Veja mais em:  https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/11/taxa-selic-o-que-e-como-
funciona-para-que-serve.htm 
 
 
 
 
 

http://www.amm.org.br/
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LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 
Atribuições preliminares dos Entes federativos  

Quadro II 
ATO UNIÃO ESTADO/DF MUNICÍPIOS/DF CONDIÇÕES 

Transferir o recurso 
R$ 3.000.000.000,00 

Art. 2º   Parcela única 
Ver quadro I 

Distribuir o auxílio emergencial à Pessoa Física     Art 2º - I     

Distribuir o subsídio mensais para manutenção 
entidades sociais(espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e organizações 
culturais comunitárias 

  Art 2º - II Art 2º - I I 
Que tiveram as suas atividades interrompidas 
por força das medidas de isolamento social. 

Elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou 
outros instrumentos aplicáveis para prêmios, 
aquisição de bens e serviços vinculados ao setor 
cultural, manutenção de agentes, de espaços, de 
iniciativas, de cursos, de produções, de 
desenvolvimento de atividades de economia 
criativa e de economia solidária, de produções 
audiovisuais, de manifestações culturais e  
realização de atividades artísticas e culturais 

 Art 2º - III Art 2º - III Que possam ser transmitidas pela internet ou 
ser disponibilizadas por meio de redes sociais e 
outras plataformas digitais .  
 

Art 2º - III ,§ 1º 
 

 20% do valor será para garantir esta 
modalidade de transmissão de atividades e 
manifestações artísticas e culturais (Quadro I) 

Definir, em conjunto, o âmbito em que cada ação 
emergencial será realizada 

 Art 2º - III ,§ 3º Art 2º - III ,§ 3º De modo a garantir que não haja sobreposição 
entre os entes federativos 

Editar regulamento com os procedimentos 
necessários à aplicação dos recursos recebidos 

 Art 2º - III ,§ 4º Art 2º - III ,§ 4º No âmbito de cada ente federativo 

Disponibilizar  base de dados, em âmbito federal, 
via Ministério do Turismo. 

Art 2º - III ,§5º  
 

 Meio de consulta prévia para verificação de 
elegibilidade para efetuar pagamento tanto do 
auxílio emergencial quanto do subsídio mensal 
as entidades  

Verificar a elegibilidade  
 

 Art 2º - III ,§ 6º Art 2º - III ,§ 6º  

Homologar informação em base de dados do 
Estado e do Município  

Art 2º - III ,§ 7º   Via Ministério do Turismo  

Informar à União/Minstério do Turísmo o 
número ou código de identificação único do 
beneficiário 

 Art 2º - III ,§ 8º Art 2º - III ,§ 8º Em caso de inexistência de CNPJ da entidade  
beneficiada 

Publicar a lista de cadastros federais 
homologados em canal oficial do Governo 
federal. 

Art. 6º ,§ 8º    

Dar ampla publicidade às iniciativas apoiadas 
pelos recursos recebidos 

Art. 9º § 5º 
Decreto  

Art. 9º § 5º 
Decreto  

Art. 9º § 5º 
Decreto  

Preferencialmente por meio da divulgação no 
sítio eletrônico oficial do ente federativo 

Art 2º - III ,§ 9º 
O agente público responsável pelo pagamento em desacordo com o disposto nos § 5º ao § 8º poderá ser responsabilizado nas esferas civil, 

administrativa e penal, na forma prevista em lei. 
Fonte: Elaboração própria com base na Lei nº 14.017/2020 e no decreto de regulamentação 10.464/2020 

  

 Observa-se que as atribuições relacionadas ao pagamento de “auxílio 

emergencial”(Pessoa Física) e de “subsídio mensal”(Pessoa Física e Jurídica) estão 

claramente definidas, sendo a primeira a cargo do Estado e a segunda dos Municípios. Ainda 

assim, necessário definir, em conjunto, o âmbito em que cada ação emergencial será realizada 
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de modo a garantir que não haja sobreposição entre os entes federativos, e editar regulamento 

com os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebido no âmbito de cada 

esfera federativa (Art. 2º - III ,§ 3º e 4º).  

 Orientamos que independente do instrumento que o município irá desenvolver em 

conjunto com o estado, além de obrigatório, é de bom senso a edição de seu próprio 

regulamento uma vez que será este o instrumento que os beneficiados encontrarão as regras e 

formas para o seu enquadramento ou não, cujo teor deverá apresentar as faixas de valores que 

serão ofertadas na proporção da característica dos serviços e de seu alcance social. Na 

chamada pública, o município irá dispor de toda as condições para receber o recurso assim 

como condições de executar a contrapartida proposta e a forma de prestação de contas do 

recebimento dos recursos para fins de incentivo ao setor cultural.  

  

3.1 Do Subsídio Mensal   

 

 O valor do subsídio Mensal, a ser distribuído, está predefinido em uma margem de 

R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00 e as condições que irão classificá-lo necessitam assegurar a 

diversidade e a universalidade das entidades beneficiadas de forma equânime, proporcional e 

justa. A elaboração do regulamento exigido no art. 2º-III,§ 4º, terá que definir muito claramente 

os critérios que vão justificar a distribuição dos recursos por faixa de valor. Neste sentido, foram 

elencados requisitos predefinidos os quais o município está condicionado a efetuar a 

distribuição do recurso, assim como a entidade, caso queira ser beneficiada, está igualmente 

condicionada às atribuições de sua responsabilidade. Vejamos:  

  

                         LEI 14.017/2020 E DECRETO nº 10.464/2020 
Do Subsídio Mensal – Atribuições  

Quadro III 
ATRIBUIÇÕES  OBSERVAÇÃO 

MUNICÍPIO  ENTIDADE BENEFICIADA 

Art 6º(decreto) com suas atividades interrompidas 

Art 5º - § 1º 

Estabelecer critérios para a 
concessão do benefício  

 Deverá ser publicado em diário oficial 
Previamente ao pagamento 

Art 5º - § 2º 
Informar os critérios no Relatório de 
Gestão Final 

  
Na Plataforma+Brasil/Anexo I 

http://www.amm.org.br/
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 Art. 6º 

Comprovem a sua inscrição e a homologação em, 
no mínimo, um dos seguintes cadastros: 
 
I - Cadastros Estaduais de Cultura; 
II - Cadastros Municipais de Cultura; 
III - Cadastro Distrital de Cultura; 
IV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de 
Cultura; 
V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de 
Cultura; 
VI - Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais; 
VII - Sistema de Informações Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro; e 
VIII - outros cadastros referentes a atividades 
culturais existentes no âmbito do ente federativo 
inclusive o Pronac 

Desde que estejam com suas atividades 
interrompidas 

 Art 6º - § 1º 

Deverão apresentar autodeclaração, da qual 
constarão informações sobre a interrupção de 
suas atividades e indicação dos cadastros em que 
estiverem inscritas acompanhados da sua 
homologação 

 

Art 6º - § 2º 

Adotar medidas que garantam 
inclusões e alterações nas inscrições 
ou nos cadastros, por meio de 
autodeclaração 

 Ou de apresentação de documentos, 
preferencialmente de modo não presencial. 

Art 6º - § 3º 
Vedado pagamento cumulativo 

 

Art 6º - § 3º 
Vedado recebimento cumulativo 

Mesmo que o beneficiário esteja inscrito em 
mais de um cadastro ou seja responsável por 
mais de um espaço cultural 

Elaborar o planejamento de retomada 
das atividades e exigir a execução da 
contrapartida por parte do beneficiário. 

 
Art 6º - § 5º 

Cobrar a contrapartida.  
 

Art 6º - § 6º 
verificar o cumprimento da 
contrapartida de que trata o artigo. 

Art 6º - § 4º 

garantir como contrapartida a realização de 
atividades destinadas, de forma gratuita, em 
intervalos regulares, em cooperação e planejamento 
definido com o ente federativo responsável pela 
gestão pública cultural do local. 

 
Prioritariamente, aos alunos de escolas 
públicas ou de atividades em espaços 
públicos de sua comunidade 

Art 6º - § 5º 

Contrapartida poderá ser bens ou serviços  

Art 6º - § 5º 

Apresentar em conjunto:  
 - solicitação do benefício  
 -  proposta de atividade de contrapartida  

em bens ou serviços economicamente 
mensuráveis 

 Art. 7º 

Apresentar prestação de contas referente ao uso 
do benefício ao ente federativo responsável                           
                                 Art. 7º,§ 1º  

Comprovar que o recurso recebido foi destinado à 
manutenção da atividade cultural 

Art. 7º,§ 2º  

A entidade poderá gastar com:  
I - internet; II - transporte; III - aluguel; 
IV - telefone; V - consumo de água e luz; e VI 
- outras despesas relativas à manutenção da 
atividade cultural do beneficiário. 

Art. 7º,§ 3º  
Discriminar  no Relatório de Gestão 
Final os subsídios concedidos. 

 De modo a especificar se as prestações de 
contas das entidades beneficiadas foram 
aprovadas ou não e quais as providências 
adotadas em caso de terem sido rejeitadas. 

Art 6º - § 7º 

Fica vedada a concessão do subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º a espaços culturais criados pela administração 
pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados 

ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos 
empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. 

Fonte: Elaboração própria com base na Lei nº 14.017/2020 e no decreto de regulamentação 10.464/2020 
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3.1.1 Da Distribuição do Recurso  

 

 Como a lei 14.017/2020 e o decreto não fizeram menção ao instrumento a ser 

utilizado para a distribuição do recurso, e considerando que no setor público não há meios de 

distribuição de recurso à instituições, no caso aos espaços culturais, sem que seja por meio de 

um documento/termo, provavelmente a lei que irá embasar a operação será a lei nº 13.019/14 

que rege a relação com as Organizações de Sociedade Civil-OSC9. Conhecida como lei do 

terceiro setor, em 2014 extinguiu-se a figura de convênio entre a Administração Pública e 

entidades sociais e criou-se duas novas formas de parceria, são elas: Termo de Colaboração:  

o ente público define e propõe as finalidades e o meio de execução da parceria; E o Termo de 

Fomento: as organizações da sociedade civil propõe finalidades de interesse público (planos de 

trabalho). 

 E considerando que o Art.6º-§ 5º, da Lei 14.017/2020, traz como uma das 

atribuições da entidade beneficiária a apresentação, em conjunto, do requerimento do benefício 

e a proposta de atividade de contrapartida, certamente será por vias deste “Termo de Fomento” 

que manifestará seu interesse e apresentará suas condições de oferecer meios de execução 

da contrapartida exigida. Neste sentido, a orientação que segue pretende alcançar as duas 

partes, tanto o pretendente ao fomento quanto o detentor do recurso que no caso está sob o 

poder do gestor local.  

 No Termo de Fomento a ser apresentado pela entidade à administração pública, 

deverá constar, no mínimo, a identificação e objetivo da entidade; CNPJ; identificação dos 

proprietários; as exigências desta lei, são elas: solicitação do benefício/fomento e apresentação 

                                                             
9 Organizações de Sociedade Civil-OSC - é toda entidade sem fins lucrativos que não distribua qualquer forma de 
resultado entre seus associados e apliquem todos os seus recursos em sua finalidade social. 
Embora seja conhecida pelo nº 13.019/2014, mas foi a lei que a alterou, nº 13.204/2015, que trouxe conceitos e 
formas de contratações relevantes para o setor. A título de informação, segue os conceitos da lei:  
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - organização da sociedade civil: 
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto 
social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;  
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999 ; as integradas por pessoas 
em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à 
pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores 
rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de 
atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.  
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social 
distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 
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da contrapartida em serviço ou fornecimento de bens economicamente mensuráveis, prazo 

para o seu cumprimento, entre outros que o município exigir em regulamento.   

 A orientação para o gestor e equipe é que o ente seja bem organizado na 

distribuição destes recursos de forma que a cada pagamento seja via processo individualizado, 

capa a capa, numerado, no qual constará toda a documentação entregue pela entidade, as 

consultas feitas nos cadastros, demonstração da rastreabilidade da busca da autenticidade do 

cadastro a cadastro, a legislação pertinente, as inserções no sistema Plataforma+BRASIL e 

qualquer outro documento relevante, que juntos irão comprovar a legitimidade da elegibilidade 

destes repasses e evitar responsabilização de secretários, conselheiros, agentes 

administrativos responsáveis pelo o cadastro e gestores no decorrer dos anos  

                  Ressalta-se que a referência à Lei 13.019/14, é uma sugestão do que o gestor 

poderá fazer para se resguardar e revestir das formas legais vigentes para distribuir o recurso 

por ora permitido. Fica a cargo do município a definição da forma e critério que utilizará para o 

feito.  

 Quanto à regularidade fiscal, que normalmente seria exigida, por força da Emenda 

Constitucional nº 106/2020, artigo 3º, Parágrafo Único, está suspenso a exigência da Certidão 

Negativa de Débitos federais 10 . 

 É importante destacar que estes recursos não poderão ser destinados a auxiliar a 

gestão, tipo: elaborar planejamento, pagar assessorias para auxiliar em cadastro e prestação 

de contas, taxas de serviços bancários, entre outros. Ou seja: nada que não caracteriza 

atividade direta da cultura e manutenção do espaço cultural cuja atividade tenha sido 

interrompida pelos efeitos da pandemia ( dec-art 6º), serão permitidos:  

                                                             
10EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 106, DE 7 DE MAIO DE 2020  
Emenda Constitucional nº 106/2020 - Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para 
enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia. 

Art. 3º (...) 

Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º desta Emenda 
Constitucional, não se aplica o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal. 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais:   

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá 
contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios 
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 Alertamos que o excesso de cuidado, por parte dos órgãos de controles assim 

como pela a própria União, com a distribuição destes recursos, é no sentido de ser o ano de 

2020 final de mandato, além das vedações eleitorais, muitos gestores não irão prestar contas 

deste recurso e sim o seu sucessor. Assim alertamos que estes recursos carecem de um 

planejamento e garantia da autenticidade dos cadastros das entidades elegidas a fim de 

assegurar a maior lisura possível em todo o processo de execução e evitar complicações 

legais, tanto na esfera administrativa, penal e civil (art. Art. 9º § 4º).  

 

3.1.2 Da Contrapartida   

 

 Observa que será exigida uma “contrapartida economicamente mensurável” 

(Dec.art 6º-§ 5º). Contrapartida economicamente mensurável é uma das diretrizes de 

convênios e contrato de repasse. Vejamos: 

DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007. 

Dispõe sobre as normas relativas às transferências de 
recursos da União mediante convênios e contratos de 
repasse, e dá outras providências. 
 

Art. 7º  A contrapartida será calculada sobre o valor total do objeto e 
poderá ser atendida da seguinte forma:  ( Decreto nº 8.943, de 2016) 

I –(...) 
II - por meio de recursos financeiros e de bens ou serviços, se 

economicamente mensuráveis, pelas entidades privadas sem fins 
lucrativos.                     (  Decreto nº 8.943, de 2016) 

§ 1º (....) 
§ 2º Quando atendida por meio de bens e serviços, constará do convênio 

cláusula que indique a forma de aferição da contrapartida. 
 

 

 A Lei nº 14.017/2020, ao tratar da contrapartida prevê apenas fornecimento de 

serviços, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços 

públicos de sua comunidade (art. 9º). Mas o decreto expressamente define que seja 

economicamente mensurável e que pode ser por bens e ou por serviços (Dec. Art 6º § 5º). De 

qualquer maneira deverá constar no termo do repasse firmado, entre o município e a entidade 

beneficiada, uma cláusula com a previsão da forma e valor da contrapartida fornecida. Ainda 

sobre a contrapartida, a mesma não será necessário previsão orçamentária11, mas sim, a sua 

                                                             
11 A COMISSÃO GESTORA DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - SICONV, no uso das 
atribuições que lhes confere os artigos 13, §4º, inciso I e III do Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007, orienta os 
órgãos concedentes e convenentes sobre a contrapartida, que em regra é financeira, mas, a critério do órgão 

http://www.amm.org.br/
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previsão expressa no termo de repasse e a fiscalização de seu cumprimento no período 

proposto. Neste sentido, o período, também objeto do termo, é marcado após a retomada das 

atividades normais a partir do exercício de 2021 (Art. 6º§ 4º).  

 

  3.1.3    Das Vedações  

 

 Em conformidade com o decreto de regulamentação é vedado recebimento 

cumulativo  mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro. Ou seja; 

Responsável por mais de um espaço cultural. Assim como será vedada a concessão do 

subsídio mensal a espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou 

vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou à 

instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de 

diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos 

serviços sociais do Sistema S (Lei. Art 7º §3º  e Art 8º Parágrafo Único /Dec.Art 6º § 3º e § 7º).  

               Com estas vedações expressas, infere-se que entidades ligadas a conselheiros e ou 

responsáveis pelo o órgão de cultura que irá autorizar a destinação deste recurso também não 

será permitido.  

 

4. Dos Prazos a serem observados  

 

 Quanto à operacionalização do recurso por parte dos municípios, está condicionado 

ao prazo de 60(sessenta) dias a contar da data do recebimento dos recursos por parte da 

União (Art. 3º, § 1º). E ainda, caso o Município receba o recurso e dentro do prazo estipulado 

não o destinar e nem o programar conforme a sua finalidade, o recurso será automaticamente 

devolvido (§ 2º) e será para a conta do estado correspondente. O quadro a seguir demonstra 

os prazos que deverão ser observados no decorrer do período. Vejamos: 

 
LEI 14.017/2020 e o DECRETO nº 10.464/2020 

Prazos a serem observadas  
Quadro IV 

  AÇÃO  PRAZOS  OBSERVAÇÃO 

                                                                                                                                                                                                    
concedente, poderá ser em bens e serviços, desde que economicamente mensuráveis, e que nestes casos não é 
necessário a comprovação da previsão orçamentária. Entretanto, se for financeira, deverá ser observado o 
disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.(grifo nosso) 

Disponível em: http://plataformamaisbrasil.gov.br/comissao-gestora/diretrizess/diretriz-n-005-2010-
contrapartida 
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UNIÃO  ESTADO  MUNICÍPIO  ENTIDADE BENEFICIADA  

   Art. 7º 
Apresentar prestação de 
contas referente ao uso do 
benefício ao ente 
federativo responsável 

 
120 dias após o 
recebimento da 
última parcela do 
subsídio mensal.  

Art. 7º,§ 1º 
Comprovar que 
o recurso 
recebido foi 
destinado à 
manutenção da 
atividade 
cultural  

 Art. 10º § 3º 
Publicação da 
programação ou 
destinação dos 
recursos  

Art. 10º § 3º 
Publicação da programação 
ou destinação dos recursos  

 60 dias para 
Municípios;  
120 dias para 
Estado. 
* contados do 
recebimento do 
recurso 

 

Art. 11º § 1º 
O Ministério do 
Turismo 
disponibilizará, na 
Plataforma +Brasil, os 
programas para que os 
Estados, o Distrito 
Federal e os 
Municípios indiquem a 
agência de 
relacionamento do 
Banco do Brasil para a 
qual serão transferidos 
os recursos e o plano 
de ação para a sua 
execução, observado o 
disposto no art. 2º. 

   Durante 60 dias  a 
partir da publicação 
do decreto 
10.464/2020 de 
18/08/2020 

Art, 2º 
Ver quadro II 
desta N.T 

  Art. 12. 
Os recursos não destinados ou 
que não tenham sido objeto 
de programação publicada 
serão objeto de reversão ao 
fundo estadual de cultura do 
Estado onde o Município se 
localiza.  

 Dentro de 60 dias 
contado do 
recebimento do 
recurso  

 

  Art. 12§ 1º 
Os Municípios transferirão os 

recursos objeto de reversão 
diretamente da sua conta 
bancária criada na Plataforma 
+Brasil para a conta do Estado  

 Até 10 dias, contado 
do termino dos 60 
dias anteriores 

 

 Art.12 § 2º 
Ao receber recursos 
objeto de reversão, o 
Estado publicará a 
sua programação ou 
destinará os recursos 
revertidos dos 
municípios 

  Dentro de 60 dias 
contados do 
recebimento da 
reversão  
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 Art. 14. 
Os recursos revertidos 
pelos Municípios aos 
Estados que não 
tenham sido 
programados ou à 
Conta Única do STN 
por meio da emissão e 
do pagamento de Guia 
de Recolhimento da 
União eletrônica. 

  Até 10 dias, contado 
do termino dos 60 
dias anteriores 

 

 Art. 16. 
 Os Estados, o Distrito 
Federal e os 
Municípios 
apresentarão o 
Relatório de Gestão 
Final à Secretaria-
Executiva do 
Ministério do Turismo  

Art. 16. 
Os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios apresentarão 
o Relatório de Gestão Final à 
Secretaria-Executiva do 
Ministério do Turismo  

 180 dias contado da 
data em que se 
encerrar o estado de 
calamidade pública 
reconhecido pelo 
Decreto Legislativo 
nº 6 de 20/03/2020. 
 
Para ambos  

AVALIAÇÃO 
DE 
RESULTADOS 

 Art. 18. 
Os Estados, os 
Municípios e o Distrito 
Federal deverão 
manter a 
documentação 
apresentada pelos 
beneficiários dos 
recursos  

Art. 18. 
 Os Estados, os Municípios e 
o Distrito Federal deverão 
manter a documentação 
apresentada pelos 
beneficiários dos recursos.  

 Por 10 anos.  
  
Para ambos  

 

   Art.19 § 1º 
Os débitos relacionados às 
linhas de crédito deverão 
ser pagos. 

A partir de 180 dias, 
contados do final do 
estado de 
calamidade pública 
reconhecido pelo 
Decreto Legislativo 
nº 6 de 20/03/2020. 

Parcelamento 
em até 36 
meses – taxa 
Selic 

Seleção dos projetos 
elencados no Plano 
de Ação  

Plataforma+BRASIL 
 
Tutorial  

  Até dia 04/09/2020  

Art. 20. As prorrogações de prazos para projetos culturais já aprovados no âmbito dos órgãos da administração pública federal responsáveis pela área 
de cultura obedecerão ao disposto no art. 12 da Lei nº 14.017, de 2020, os quais deverão adotar as medidas previstas em lei.  
 

Lei 14.017/2020 
Art. 12 -  Ficam prorrogados automaticamente por 1 (um) ano os prazos para aplicação dos recursos, para realização de atividades culturais e para a 
respectiva prestação de contas dos projetos culturais já aprovados pelo órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pela área da cultura, nos 
termos: 
I - da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac); 
II - da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993; (Cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dá outras providências.)  
III - da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;(... Conselho Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema – ANCINE) 
IV - dos recursos recebidos por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, estabelecido nos termos da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011; 
V - da Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que institui o Plano Nacional de Cultura (PNC); 
VI - das formas de apoio financeiro à execução das ações da Política Nacional de Cultura Viva estabelecidas pela Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014. 
Fonte: Elaboração própria com base na Lei nº 14.017/2020 e no decreto de regulamentação 10.464/2020 
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5. Da Contabilização  

 

 Conforme Art. 3º, os recursos desta Lei serão executados de forma 

descentralizada, mediante transferências da União aos Estados, aos Municípios e ao Distrito 

Federal, preferencialmente por meio dos fundos, logo a modalidade poderá ser fundo a fundo. 

Ou seja, diretamente da União, Ministério do Turismo ao Fundo Municipal da Cultura, caso 

houver ou outro setor/entidades responsáveis pela gestão desses recursos da pasta da cultura. 

Como os recursos deverão ser alocados no orçamento do município, a Lei Orçamentária Anual-

LOA deverá ser ajustada para a sua recepção. Neste sentido, a alteração será nos escopos 

orçamentários: Receita e Despesa e financeiro: Fontes de Recurso/Destinação.  

 

5.1  Da alteração do Orçamento Municipal   

 

 Este recurso será fonte de crédito orçamentário, coberto pela a fonte de recurso 

excesso de arrecadação. O crédito adicional poderá ser o suplementar (para programa já 

existente) ou especial (para programa específico ainda não existente no orçamento municipal). 

Embora o decreto legislativo da União, nº 06 de 20 de março de 2020, que reconhece estado 

de calamidade pública no país, e a lei nº 173/2020 que alterou o artigo 65 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal ampliando os seus efeitos a todos os entes federativos, juntos,  

justificariam a edição de um crédito adicional extraordinário, orientamos que não é 

aconselhável editá-lo devido a precariedade do mesmo e da ausência da participação do poder 

legislativo no processo da distribuição deste recurso. Mas, se o gestor entender que é mais 

viável editar um crédito extraordinário ao invés dos demais, não está impedido, mas 

recomenda-se cautela e fundamentação de seus arrazoados justificando o feito. Ao alterar a 

Lei Orçamentária Anual, precisa-se ajustar a Lei de Diretrizes Orçamentária LDO, podendo ser 

no mesmo Projeto de Lei dos créditos adicionais.  

 

5.2        Da Receita Orçamentária  

  

 Ao recepcionar o recurso, a receita orçamentária deverá ser contabilizada em um 

programa já existente e ou preferencialmente um programa próprio.(dec.Art. 9º).Embora a STN 

ainda não tenha se manifestado a respeito da contabilização destes recursos, e guardando 

simetria com os recursos até então repassados e regulamentados por 

intermédio de Notas Técnicas da STN, deduz-se que a natureza orçamentária 
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destes recursos será para a receita a rubrica 1.7.1.8.99.1-Outras transferências da União.  

 

5.3 Da Despesa Orçamentária  

 

 Quanto à despesa, atenção especial deverá ser dispensada à Modalidade de 

Aplicação12, que para a forma fundo a fundo o código é o “41- Transferências a Municípios - 

Fundo a Fundo”. No Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, a orientação 

é a que segue :  

 
CONTABILIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Quadro V 

 

Fonte: MCASP 8º edição-.Procedimentos Contábeis Orçamentários, pag.:113 

  

                                                             
12 De acordo com o art. 5º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, a estrutura da natureza da despesa a 
ser observada na execução orçamentária de todas as esferas de governo será“c.g.mm.ee.dd”, onde: 
a.     “c” representa a categoria econômica; 
b.     “g” o grupo de natureza da despesa; 
c.     “mm” a modalidade de aplicação; 
d.     “ee” o elemento de despesa; e 
e.     “dd” o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa. 
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 A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial 

denominada “Modalidade de Aplicação”, a qual tem por finalidade indicar se os recursos são 

aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por 

outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a 

eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.(MCASP 8º 

ed.pág.:71). 

 O recurso será recebido pelo município de forma descentralizada, 

preferencialmente por intermédio dos fundo(fundo a fundo) mas não será gasto pelo município. 

Ou seja: a aplicação não será direta (90) mas sim indireta, como por exemplo: Transferências a 

Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (50), entre outros.  

 Ressalte-se que ao contrário das transferências voluntárias aos demais entes da 

Federação que, via de regra, devem ser classificadas como operações especiais, as 

descentralizações de créditos orçamentários devem ocorrer em projetos ou atividades. Assim, 

nas transferências voluntárias devem ser utilizados os elementos de despesas típicos destas, 

quais sejam 41 – Contribuições e 42 – Auxílios, enquanto nas   descentralizações   de   créditos   

orçamentários   devem   ser   usados   os elementos denominados típicos de gastos, tais como 

30 – Material de Consumo, 39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 51 – Obras e 

Instalações, 52 – Material Permanente, etc. (MCASP 8º ed.pág.:97) 

 Estas e outras questões são as quais a STN certamente vai se manifestar  a 

respeito para fins de esclarecimentos. Mediante ao ordenamento contábil oficial, reeditaremos 

esta nota ou elaboraremos uma complementar para fins de orientações da execução contábil 

do referido recurso.  

 

5.4 Da vinculação da Fonte de Recurso – TCE/MT/APLIC 

 

 Quanto à contabilização, o TCE/MT, por intermédio do Comunicado do APLIC, nº 

19/202013, determinou a conta da receita a ser classificada e a vinculação da fonte financeira 

correspondente da forma que se apresenta:  

 

 

 

 

 

                                                             
13 Disponível em: http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/132 
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Figura 3 

 

 
Fonte: http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/132 
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E por final, conforme prevê o artigo 12, aos programas anteriores a esta lei, foram 

beneficiados com novos prazos de aplicação de recursos e respectivas prestações de contas, 

são eles: 

Art. 12. Ficam prorrogados automaticamente por 1 (um) ano os prazos 

para aplicação dos recursos, para realização de atividades culturais e 

para a respectiva prestação de contas dos projetos culturais já aprovados 

pelo órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pela área da 

cultura, nos termos: (grifo nosso) 

I - da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que institui o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura (Pronac); 

II - da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993; (fomento à atividade audiovisual) 

III - da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; 

IV - dos recursos recebidos por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, 

estabelecido nos termos da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011; 

V - da Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que institui o Plano Nacional 

de Cultura (PNC); 

VI - das formas de apoio financeiro à execução das ações da Política Nacional 

de Cultura Viva estabelecidas pela Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014. 

 

6.0 Da Prestação de Contas  

  

 Como todas as relações jurídicas e movimentações financeiras do setor público são 

respaldadas por legislação, para todas as esferas políticas e administrativas, a execução 

destes recursos não seria diferente. Sendo assim, a prestação de contas destes recursos não 

se limita a relatórios financeiros, mas sim, a todas as fases inerentes ao processo de 

distribuição dos recursos e também se encontra sob a jurisdição de todos os órgãos de 

controles de todas as esferas. O principal instrumento, além da rastreabilidade da elegibilidade 

das entidades beneficiadas, está o Relatório de Gestão Final, que em sua essência deverá 

conter: 

 
6.1  Do Relatório de Gestão Final  

 
 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Lei 14.017/2020 e Decreto 10.464/2020 

http://www.amm.org.br/
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Relatório de Gestão Final 
Quadro VI 

INSTRUMENTO O QUE DEVER CONTER OBSERVAÇÃO 

A
rt

. 9
º 

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

G
ES

TÃ
O

 F
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A
L 

D
is

p
o

n
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 n

a 
P

la
ta

fo
rm

a+
B

R
A

SI
L 

A
n
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o

 I 

Art. 9º, 2º - decreto 
I - os tipos de instrumentos realizados; 
II - a identificação do instrumento; 
III - o total dos valores repassados por meio do instrumento; 
IV - o quantitativo de beneficiários; 
V - para fins de transparência e verificação, a publicação em Diário Oficial dos resultados dos certames 
em formato DF; 
VI - a comprovação do cumprimento dos objetos pactuados nos instrumentos;  
VII - na hipótese de não cumprimento integral dos objetos pactuados nos instrumentos, a identificação 
dos beneficiários e as providências adotadas para recomposição do dano. 

Art. 9º, 3º  
A comprovação de que 
trata o inciso VI do caput 
deverá ser 
fundamentada nos 
pareceres de 
cumprimento do objeto 
pactuado com cada 
beneficiário, atestados 
pelo gestor do ente 
federativo responsável 
pela distribuição dos 
recursos. 

Art. 9º § 5º 
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão dar ampla publicidade às iniciativas apoiadas 
pelos recursos recebidos cujas atividades serão transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio 
de redes sociais e outras plataformas digitais, preferencialmente por meio da divulgação no sítio 
eletrônico oficial do ente federativo, cujo endereço eletrônico deverá ser informado no Relatório de 
Gestão Final a que se refere o Anexo I. 
 

 

Art. 9º § 3º 
discriminará no Relatório de Gestão Final a que se refere o Anexo I os subsídios concedidos, de modo a 
especificar se as prestações de contas referidas no caput deste artigo foram aprovadas ou não e quais as 
providências adotadas em caso de terem sido rejeitadas. 

 

Art. 9º § 4º 
O agente público responsável pelas informações apresentadas no Relatório de Gestão Final, a que se 
refere o Anexo I, poderá ser responsabilizado nas esferas civil, administrativa e penal, na forma prevista 
em lei. 

 

Art. 9º § 5º 
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão dar ampla publicidade às iniciativas apoiadas 
pelos recursos recebidos na forma prevista no inciso III do caput do art. 2º e transmitidas pela internet 
ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, preferencialmente por meio 
da divulgação no sítio eletrônico oficial do ente federativo, cujo endereço eletrônico deverá ser 
informado no Relatório de Gestão Final a que se refere o Anexo I. 

 

Art. 10º § 5º 
A publicação a que se refere o § 4º deverá ser informada no Relatório de Gestão Final a que se refere o 
Anexo I. 

 

Art. 11º § 6º 
O montante dos recursos indicado no plano de ação poderá ser remanejado de acordo com a demanda 
local, desde que a divisão dos recursos prevista no art. 2º seja respeitada e que o remanejamento seja 
informado no Relatório de Gestão Final a que se refere o Anexo I. 

 

Art. 16. 
 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão o Relatório de Gestão Final a que se refere o Anexo I à Secretaria-Executiva do Ministério 
do Turismo no prazo de cento e oitenta dias, contado da data em que se encerrar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 
nº 6, de 2020 

Art. 16 º § 1º 
O não envio do Relatório de Gestão Final no prazo estabelecido no caput ensejará em responsabilização do gestor responsável e as devidas 
providências para recomposição do dano. Art. 16 º § 2º A apresentação do Relatório de Gestão Final a que se refere o Anexo I não implicará a 
regularidade das contas. 
Fonte: Elaboração própria com base na Lei nº 14.017/2020 e no decreto de regulamentação 10.464/2020 
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            Destaca-se que é parte integrante da prestação de contas a análise com parecer 

técnico (Art. 9º, 3º) e resultados da apresentação da prestação de contas da entidade 

beneficiada.   

 

6.2 Da fiscalização  

 

 A fiscalização deverá ser continua, com a atuação do Controle interno do Município 

auxiliando e fiscalizando para evitar irregularidades, com a participação também do conselho 

de cultura, caso houver, com o acompanhamento social das informações constantes no site de 

natureza obrigatória, e logicamente pelos demais órgãos de controles, como Tribunal de 

Contas da União-TCU, Controladoria Geral da União-CGU, Ministério Público da União-MPU e 

Tribunal de Contas do Estado-TCE/MT e Ministério Público Estadual-MPE/MT.  

 Ressaltamos, que a fiscalização deste recurso, até a presente data está a cargo do 

TCU que possui uma secretaria especial exclusiva da cultura, ou seja, já estão aparelhados 

para fiscalizar e acompanhar a distribuição deste recurso. Neste sentido não é demais informar 

que em atividades de acompanhamento o TCU por intermédio do acórdão nº 2025/2020/TCU14, 

recomendou ao governo federal o que segue:  

 

9.1.3. foram identificados três tipos de riscos para o programa emergencial: 1) 

riscos normativos; 2) riscos de operação, causando inclusões e exclusões 

indevidas de beneficiários no programa emergencial; e 3) riscos de desvios e 

fraudes, propiciando a inclusão indevida de beneficiários que não atendem aos 

critérios da lei; 

9.3.6. busque aperfeiçoar a transparência e o controle social do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, criando forma de consulta 
pública que contemple a relação individualizada de beneficiários do programa, 
por estados e municípios; 
Fonte : TCU 
 
 

6.3 Da Responsabilização do Gestor  

 

 O agente público responsável pelo pagamento em desacordo com o disposto nos 

§5º ao §8º 15 poderá ser responsabilizado nas esferas civil, administrativa e penal, na forma 

                                                             
14 ACÓRDÃO Nº 2025/2020/TCU- Plenário/ Processo nº TC 016.769/2020-1/Relatório de Acompanhamento. 
 
15 § 5º O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento do disposto nos incisos I e II do caput fica 
condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário, realizada por meio de consulta prévia a base de dados 
em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo. 
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prevista em lei.(Lei Art 2º-III,§ 9º). O não envio do Relatório de Gestão Final no prazo 

estabelecido no caput ensejará em responsabilização do gestor responsável e as devidas 

providências para recomposição do dano(Art. 16º § 2º) A apresentação do Relatório de Gestão 

Final a que se refere o Anexo I não implicará a regularidade das contas (Dec Art. 16 º § 1º).  

 Ressalta-se que a responsabilização não se limita ao gestor mas estende-se ao 

agente cadastrador que irá fazer as pesquisas na Plataforma+BRASIL assim como aos 

conselheiros da cultura, ou o responsável pelo outro órgão, cujos CPFs estarão informados na 

elegibilidade das entidades beneficiárias e na indicação de pagamentos efetuados pelo sistema 

BB-Ágil. Desta forma, como dito anteriormente, atenção especial deverá ser dispensada ao 

cadastro dos beneficiados, pois no caso da atribuição dos Municípios, para efetuar o 

pagamento de subsídio mensal, a elegibilidade das entidades que serão beneficiadas será de 

inteira responsabilidade do gestor/secretário responsável, dos técnicos que efetivarão a 

consulta no Plataforma+BRASIL e dos conselheiros que aprovarão a distribuição do recurso(Art 

2º-III,§9º).Para evitar irregularidades e futuras responsabilizações, sugerimos assistir 

webnário16 no portal da CNM.  

 

7.0 Da Alteração da Lei 14.017/2020  

Recentemente a MP 986/2020, foi aprovada e convertida na lei 10.036/202017, 
acrescenta em seu artigo 14, o que segue:   

Art. 1º O art. 14 da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes §§ 1º, 2º e 3º: 
"Art. 14. 

 
§ 1º O repasse do valor previsto no caput do art. 2º desta Lei aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios deverá ocorrer na forma e no prazo previstos 
no regulamento. 
 
§ 2º Os recursos repassados na forma prevista nesta Lei, observado o disposto 
no § 2º do art. 3º desta Lei, que não tenham sido destinados ou que não 
tenham sido objeto de programação publicada pelos Estados ou pelo Distrito 

                                                                                                                                                                                                    
§ 6º A verificação de elegibilidade do beneficiário de que trata o § 5º não dispensa a realização de outras consultas 
a bases de dados dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que se façam necessárias. 
§ 7º As informações obtidas de base de dados dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser 
homologadas pelo Ministério do Turismo. 
§ 8º Na hipótese de inexistência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios informarão o número ou o código de identificação único que vincule o solicitante à 
organização ou ao espaço beneficiário. 
16 Fonte: #LeiAldirBlanc #controle #Fiscalização - Webinário/ Lei Aldir Blanc: Controle Fiscalização-TV Portal CNM 

17 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/22/plenario-aprova-mp-que-regulamentou-
repasses-da-lei-aldir-blanc 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm#art14%C2%A71.0
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/22/plenario-aprova-mp-que-regulamentou-repasses-da-lei-aldir-blanc
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Federal no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da 
descentralização realizada pela União, serão restituídos na forma e no prazo 
previstos no regulamento.(grifo nosso) 

 
§ 3º A aplicação dos recursos prevista nesta Lei pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, observado o disposto no § 1º do art. 2º desta Lei, 
mesmo em relação à renda emergencial prevista no inciso I do caput do art. 2º 
e ao subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º desta Lei, fica 
limitada aos valores entregues pela União nos termos do art. 3º desta Lei, 

ressalvada a faculdade dos entes federativos de suplementá-los por meio de 
outras fontes próprias de recursos."(NR)(grifo nosso) 

 

 Por fim, não exaustivo o assunto, demais interpretações da lei e do decreto e 

informações adicionais serão esclarecidos por Comunicado do Ministério do Turismo no 

decorrer do período.  

 Assim como na arte, e na vida,  o show tem que continuar, e independente do 

momento incerto que estamos vivenciando, é necessário sonhar, acreditar e fazer acontecer. 

Por estas razões, acreditamos que os profissionais da cultura, os conselheiros e ou os 

responsáveis do setor assim como os gestores municipais de nosso estado irão fazer a 

diferença neste pleito, por que ....Azar! A esperança equilibrista sabe que o show de todo 

artista tem que continuar!…Aldir Blanc .  

 
 

(...) 

Que o meu fim é no começo das estórias 

Onde eu morro pra nascer 

No escuro é que eu sei ver 

(...) 

Aldir Blanc 

 

31 de agosto de 2020. 
 
Responsável Técnica: 
Waldna F.Silva 
CRC nº 006368/0-3 

 
 
 
 

NEURILAN FRAGA 
Presidente  
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