
Apresenta:



Estamos diante de uma valiosa conquista para a cultura brasileira e, ao mesmo 
tempo, de um grande desafio. Enquanto gestores públicos, temos a 
oportunidade de ajudar a minimizar os impactos da pandemia no setor cultural, 
o primeiro a parar suas atividades e provavelmente o último a retornar. 

OsOs recursos disponibilizados ao Estado e aos municípios trarão maior vigor ao 
setor produtivo da cultura em nosso Estado. De auxílio financeiro direto aos 
trabalhadores, passando pela manutenção de empresas e de espaços artísticos 
e culturais, ao incentivo da produção da cultura local por meio de editais e 
chamamentos públicos, é um novo momento durante essa crise sanitária, que 
irá proporcionar o início da retomada do setor.  

ComCom a construção de um Plano de Ação, pensado em conjunto com o Conselho 
de Cultura, o Conselho de Intergestores Bipartite, com a participação da 
sociedade civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) 
garantirá com dedicação, eficácia e transparência a implementação do auxílio 
emergencial à cultura.

PaPara facilitar e orientar o trabalho das gestões municipais, a Secretaria 
apresenta esta cartilha com as principais informações da operacionalização da 
Lei Aldir Blanc. Aqui estão reunidas algumas orientações técnicas que 
sistematizam suas linhas gerais.

E, assim como desde o início dessa jornada, continuaremos juntos – Estado, 
municípios, conselhos, gestores e setor cultural – para enfrentar os desafios e 
para assegurar as conquistas oportunizadas à cultura de Mato Grosso. 

AlberAlberto Machado
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer
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Desde o início do processo de aprovação até a sanção e 
regulamentação da Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Estado de 
Cultura, Esporte e Lazer (Secel) tem acompanhado e 
participado ativamente dos grupos de estudo e discussão 
nacionais e locais. Em conjunto com entidades do setor, 
secretarias de cultura e gestores de todo o Brasil, a 
participação e contribuição da Secel foi efetiva, sempre 
buscandobuscando orientação e se capacitando para melhor atender os 
beneficiários da Lei e auxiliar os municípios e seus gestores em 
sua execução.  

Com a publicação em Diário Oficial da União da 
regulamentação federal, no dia 18 de agosto de 2020, o 
processo de implementação da Lei Aldir Blanc precisa avançar 
na operacionalização.  Desta forma, esta cartilha propõe ser 
uma ferramenta de orientação aos gestores para estruturação 
das ações nos municípios. Confira o roteiro básico.

Mais inMais informações, podem ser obtidas por e-mail: 
cic@secel.mt.gov.br

cultura.mt.gov.br



Encaminhar à Câmara Municipal solicitação de alteração da LOA para 
inclusão da previsão orçamentária necessária para recebimento dos 
recursos.

Ao receber recursos do Governo Federal, antes de executá-los, o 
Município deve inseri-los em sua Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio 
de:

            a) Crédito adicional suplementar, com necessidade de respeitar os 
limites de movimentações adicionais previstas na legislação local que 
versa sobre esse assunto;

      b) Caso não ultrapasse o limite de movimentação autorizado, não há 
necessidade de autorização prévia da Câmara de Vereadores, devendo 
ser efetivado por Decreto Municipal (apenas para os casos em que haja 
dotação orçamentária, mas sua descrição não é suficiente);

      c)      c) Caso ultrapasse esse limite, depende de autorização prévia da 
Câmara de Vereadores, devendo ser efetivado por lei municipal 
específica;

      d) Crédito adicional especial: Quando o (a) gestor(a) pretender aplicar 
os recursos recebidos em uma nova ação orçamentária, que ainda não se 
encontra prevista na LOA. Nesse caso, há necessidade de autorização 
prévia da Câmara de Vereadores, devendo ser efetivado por lei municipal;

            e) Crédito adicional extraordinário: Deve ser efetivado por Decreto 
Municipal. Nesse caso, não há necessidade de autorização prévia da 
Câmara de Vereadores, mas a prefeitura deve comunicá-la 
imediatamente.
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A Plataforma + Brasil foi aberta aos municípios para receber as 

informações necessárias que viabilizarão as transferências de recursos 

no âmbito da Lei 14.017/2020. A partir do cadastramento do município na 

Plataforma +Brasil, o gestor local cadastrado com o perfil “gestor 

recebedor” poderá preencher e enviar as informações necessárias para 

manifestar o interesse do município em receber os recursos da Lei Aldir 

Blanc. 

OO município terá que preencher um PLANO DE AÇÃO que demostre como 

planeja utilizar esses recursos. No momento do cadastramento do plano 

de ação, esse ente local também indicará uma agência de relacionamento 

do Banco do Brasil de sua preferência para que o governo federal abra 

uma conta bancária a fim de transferir os recursos. 

Cronograma de pagamento conforme estabelecido no Decreto nº 10.464 

de 18 de agosto de 2020.
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CLIQUE AQUI E VEJA AQUI VALORES 
QUE SERÃO REPASSADOS 
AOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO

http://www.cultura.mt.gov.br/documents/362998/15173955/Valores+por+munic%C3%ADpio+MT/eeedb831-f96a-6446-7b52-d4143a3d514c


O Ministério do Turismo anunciou que as transferências serão 
operacionalizadas por meio da Plataforma +Brasil, portanto é necessária 
a realização do cadastramento. Alguns procedimentos são necessários 
para recebimento de recursos da Lei Aldir Blanc.

*Para municípios que têm Fundo Municipal de Cultural 
O Fundo Municipal de Cultura poderá ser cadastrado como o executor 
dos recursos, junto com a indicação de uma agência no Banco do Brasil 
para recebimento dos recursos. 

*Para municípios que ainda não têm o Fundo Municipal de Cultural 
DDeverão informar agência bancária do Banco do Brasil específica, de 
forma que será gerada uma conta para recebimento e operação dos 
recursos.

1 -  Elaboração e envio da programação financeira para a aplicação dos 
recursos - Plano de Ação;

2 - Cadastro do Município para recebimento do recurso*.

Prazo: até 60 dias a partir da data de publicação da Regulamentação 
(18/08/2020)
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Clique aqui
para acessar o TUTORIAL

https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/tutorial_1.pdf


Publicar a regulamentação municipal para viabilizar a 
operacionalização da Lei a partir da realidade jurídica de cada 
município. O Estado e os Municípios devem também publicar suas 
regulamentações, indispensáveis para viabilizar a 
operacionalização das ações previstas. A regulamentação deverá 
detalhar e não modificar, seguindo as diretrizes previstas na Lei 
Federal n 14.017/2020.

SeguemSeguem abaixo alguns tópicos que devem constar neste 
documento:

• Previsão do mecanismo para recebimento dos recursos 
federais;
• Previsão do mecanismo de repasse financeiro para a execução 
dos Inciso II (caso houver) e Inciso III.
•• Detalhamento da metodologia de subsídio aos espaços 
culturais (solicitação, homologação dos cadastros, descrição dos 
espaços, critérios, contrapartida);
• Mecanismos para realização do fomento - Editais;
• Orientações para prestação de contas (tanto para o subsídio, 
como para o fomento). 

A Confederação Nacional dos Municípios - (CNM) destaca que o crédito 
adicional extraordinário demanda sempre atenção aos dispositivos 
constitucionais que justificam essa opção legislativa, a fim de evitar 
questionamentos futuros dos órgãos de controle. Recomenda-se ao 
dirigente municipal consultar a Procuradoria do município!
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Os Municípios executam o inciso II (espaços culturais) e III (Editais, 
Chamadas Públicas, Aquisições de Bens e Serviços Culturais). 
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Prazo – 60 dias para execução a partir do recebimento do recurso

Item II do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020.

É um subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas 
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social.
O subsídio será disponibilizado por três meses e terá valor mínimo de
R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de 
acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local. 

São considerados espaços culturais todos 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.



No ato da inscrição, os beneficiários deverão apresentar documento de 
autodeclaração, na qual constarão informações sobre a interrupção de 
suas atividades e indicação dos cadastros em que estiverem inscritas, 
acompanhados da sua homologação, quando for o caso. 

Devem também apresentar Plano de Trabalho em que precisa ser 
descrita as ações a serem executadas com os recursos. 

AindaAinda na inscrição, os beneficiários deverão entregar proposta de 
atividade de contrapartida em bens ou serviços economicamente 
mensuráveis.

Para confirmação da condição dos espaços culturais, faz-se necessário 
analisar documentos de comprovação de existência do mesmo.

Após a seleção dos espaços culturais com a aprovação dos subsídios 
solicitados com os respectivos valores definidos, o município deverá 
publicar o resultado preliminar com prazo definido para recurso. Depois 
de transcorrido o prazo recursal, a gestão municipal deverá publicar o 
resultado final com a listagem dos subsídios com os respectivos valores 
aprovados. 
AA gestão municipal deverá formalizar o instrumento específico de 
concessão com os beneficiários onde será especificado o nome do 
espaço cultural, o representante legal para o recebimento do subsídio 
(PJ ou PF), o compromisso firmado em torno da contrapartida e as 
orientações detalhadas para a realização das prestações de contas. 

           documentos que poderão ser solicitados no ato do 
cadastramento: portfólio, fotos, vídeos, declaração, matérias 
jornalísticas, Estatuto ou Contrato Social,  entre outros. 
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Os beneficiários deverão apresentar a prestação de contas referente ao 
uso do benefício ao órgão responsável, no prazo de cento e vinte dias 
após o recebimento da última parcela do subsídio mensal, que deverá 
comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos 
relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
 
ApósApós o reinício das atividades e o fim das medidas de isolamento social, 
a gestão municipal deverá iniciar, juntamente aos espaços culturais 
beneficiados com o subsídio previsto no inciso II do caput do art. 2º da Lei, 
a execução da contrapartida que se dará através da realização de 
atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas publicas 
ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma 
gratuita, com intervalos regulares, em cooperação e planejamento 
definidodefinido com o ente federativo responsável pela gestão pública de 
cultura do local. Cabe ao município verificar o cumprimento da 
contrapartida.

Conforme inciso III, art. 2º da Lei, fica resguardado o mínimo de 20% dos 
recursos recebidos para aplicação em editais, chamadas públicas, 
prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e 
outros instrumentos destinados à 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, bem como à realização de 
atividadesatividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela 
internet ou disponibilizadas por meio das redes sociais e outras 
plataformas digitais, que pode ser através de programas de apoio e 
financiamento à cultura já existente ou por meio da criação de 
programas específicos. 

Item III do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020



Uma estratégia para a execução desses recursos é a elaboração de 
editais. As ações de fomento têm por objetivo apoiar a realização de 
projetos culturais, por meio da concessão de incentivos financeiros para 
artistas, grupos, instituições e coletivos.

                                    A elaboração, avaliação e seleção deste instrumento 
deve ser compartilhada e contar com a participação da sociedade civil, 
Conselho de Cultura ou Comitê Gestor. 

a) Elaboração das minutas dos editais a serem realizados pelo 
município após pactuação com a sociedade civil. Lançamento, 
seleção, execução financeira e prestação de contas dos editais 
lançados.

bb) Dar ampla publicidade transmitida pela internet ou 
disponibilizada por meio de redes sociais e outras plataformas 
digitais, preferencialmente por meio da divulgação no sítio 
eletrônico oficial do ente federativo.
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Realização de prestação de contas com o Governo Federal, 
apresentação de um relatório de Gestão Final – Anexo I da 
Regulamentação da Lei, publicada em 18/08/2020 e demais orientações 
previstas na Regulamentação Federal, disponível para preenchimento 
na Plataforma + Brasil.
DepoisDepois de transcorrido o prazo legal de 120 dias, a gestão municipal 
deverá dar ampla publicidade às prestações de contas recebidas dos 
subsídios repassados aos espaços artísticos e culturais, microempresas 
e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e 
organizações culturais comunitárias e dos editais realizados, aprovados 
ou não e quais as providências adotadas caso tenham sido rejeitadas.
ComCom relação aos editais, deverá constar no relatório de gestão final a que 
se refere o Anexo I:

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 PDF;

VIVI - 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.
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Dúvidas e Informações:
cic@secel.mt.gov.br

leialdirblanc.cultura.mt.gov.br

mailto:cic@secel.mt.gov.br
http://leialdirblanc.cultura.mt.gov.br/
https://www.instagram.com/secelmt/
https://www.facebook.com/secelmt
https://www.youtube.com/channel/UCOFvYDMg2AL26TmWb26jJpw
tel:6536130200
https://goo.gl/maps/ACTrHzY13yeE428WA

