
Apresenta:



Dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública ocasionada pela epidemia da 
COVID-19, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020, e dá outras providências.
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Batizada de Aldir Blanc em homenagem ao compositor que 
faleceu em decorrência da Covid-19, prevê R$ 3 bilhões ao 
setor cultural durante a pandemia, que serão executados de 
forma descentralizada por estados e municípios.

AA Lei Aldir Blanc oferece proteção aos artistas e 
profissionais da cultura que estão sem trabalho e é 
resultado de uma construção coletiva e de mobilização que 
garantiram a sua aprovação no Congresso Nacional e a 
sanção presidencial.
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As ações emergenciais de socorro ao setor cultural serão 
executadas de forma descentralizada por estados e 
municípios por meio de auxílio direto aos profissionais da 
cultura, subsídios para manutenção dos espaços culturais e 
de editais.

DeDe acordo com a divisão feita preliminarmente pela 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), cerca de R$ 50 
milhões serão destinados para ações em Mato Grosso. Do 
total, 50% dos valores da União serão repassados aos 
Estados e os outros 50% aos municípios.
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Auxílio emergencial para pessoas físicas 
(trabalhadores da cultura): Estados/Distrito Federal. 

Subsídio para manutenção de espaços culturais com 
atividades interrompidas pela pandemia: Municípios.

Editais e chamadas públicas: Estados/Distrito 
Federal e Municípios.
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São considerados trabalhadores da cultura todos os profissionais 
que participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e 
culturais, como por exemplo: artistas, contadores de histórias, 
produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores de escolas 
de arte e capoeira. 

OO valor da renda emergencial será de três parcelas mensais de R$ 
600,00 (seiscentos reais) e está limitado a dois membros da 
mesma família.  Mulheres provedoras de família monoparental 
recebem o dobro do benefício.

Para receber o benefício, os trabalhadoresda cultura com 
atividades interompidas precisam comprovar:

atuação social ou profissional nas áreas artística e 
cultural, nos últimos dois anos, por meio da apresentação 
de autodeclaração ou documentação exemplificada na 
regulamentação da Lei;

não serem titulares de benefício previdenciário ou 
assistencial, beneficiários do Seguro-Desemprego ou de 
programa de transferência de renda federal, ressalvado o 
Programa Bolsa Família;

não terem emprego formal ativo;

terem renda familiar mensal per capita de até meio 
salário-mínimo ou renda familiar mensal total de até três 
salários-mínimos, o que for maior;
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não terem recebido, no ano de 2018, rendimentos 
tributáveis acima de R$ 28.559,70;

não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto 
na Lei nº 13.982, de 2020.

estarem inscritos, com a respectiva homologação da 
inscrição, pelo menos, no cadastro estadual;
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O subsídio mensal, para manutenção de locais com atividades 
interrompidas por causa das medidas de isolamento social será  de 
R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00 de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo gestor local.

SãoSão considerados 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.
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Do valor total previsto, pelo menos 20% dos recursos devem ser 
destinados a editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de 
bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos.

As mais variadas expressões culturais e segmentos serão 
abarcadas nos editais, potencializando a rede produtiva.

SeSerão beneficiadas com os recursos as iniciativas de difusão das 
manifestações culturais,  tais como cursos, produções (inclusive 
audiovisuais), de desenvolvimento de atividades de economia 
criativa e economia solidária, de manifestações culturais, bem 
como à realização de atividades artísticas e culturais que possam 
ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de 

redes sociais e outras plataformas digitais.
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Os estados e municípios terão 60 dias a partir da publicação da 
Regulamentação para o lançamento das propostas do Plano de 
Ação na Plataforma + Brasil. Após análise, aprovação e 
transferência do recurso, os municípios terão 60 dias e os Estados 
120 dias para execução.

OO recurso que não for destinado ou que não tenham sido objeto de 
programação publicada, por estados e Distrito Federal, dentro do 
prazo, será restituída à Conta Única do Tesouro Nacional.
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A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), entende 
a importância da operacionalização desses recursos para a 
garantia do socorro emergencial a toda a classe cultural durante a 
pandemia.

PoPor isso, desde que a Lei foi encaminhada para aprovação 
legislativa, atua em frentes de planejamento e preparação das 
ações, sempre em constante diálogo com os gestores municipais 
mato-grossenses, reuniões virtuais, compartilhando informações e 
tirando dúvidas.

PaPara o Governo é fundamental que o Estado, municípios, 
conselhos e fóruns de cultura continuem integrados para, assim, 
assegurar juntos o gerenciamento eficaz dos recursos da Lei Aldir 
Blanc em Mato Grosso.
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Dúvidas e Informações:
cfic@secel.mt.gov.br

leialdirblanc.cultura.mt.gov.br

mailto:cfic@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

