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AMM ALERTA  
 Lei Aldir Blanc- Termo de Adesão  

 

LEI Nº 14.017/2020 Aldir Blanc 

“assinatura do Termo de Adesão para ter acesso aos recursos 

do auxílio emergencial do setor cultural.” 

 

ASSUNTO: Termo de Adesão e prazo final 

A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS- AMM, por 

intermédio deste instrumento, alerta os municípios que o prazo 

final para cadastrar o Plano de Ação na Plataforma + Brasil é 

até dia 16 de outubro de 2020. Ressalta-se que após as fases 

necessárias para validação do Plano, o Município precisa ficar 

atendo quanto à fase seguinte que é a assinatura do Termo de 

Adesão. 

Como ainda se encontra aberto o prazo, alertamos que antes 

da assinatura do Termo de Adesão, conferem se os dados da Conta 

Corrente informados para recebimento do recurso estão corretos, 

entre outros, uma vez que, ao assinar o Termo, não serão mais 

possíveis alterações. Caso houver necessidade, enviar e-mail, o 

quanto antes, para auxiliocultura@turismo.gov.br.  

Alertamos também que o Município que já cadastrou o Plano de 

Ação na Plataforma + Brasil e que se encontra “ em 

complementação1 ”, devem o gestor recebedor fazer os ajustes que 

foram apontados pelo o governo federal como faltantes e enviar 

Plano novamente ainda dentro do prazo estipulado.  

 

                                                             
1 Ver :   http://portalsnc.cultura.gov.br/indicadorescultura/ 
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Entendemos a complexidade das atividades envolvidas na ação 

voltada para a realização deste pleito, mas julgamos de extrema 

importância o recurso permanecer na esfera do município sendo 

necessário força tarefa para evitar a sua perda e com isto não 

alcançar os seus fins propostos .  

 

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020. 

 

                                                     

 

 

        Neurilan Fraga  

                            Presidente                                                  
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