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OFÍCIO CIRCULAR Nº 061/PRESIDÊNCIA/2020 

Cuiabá/MT, 26 de Outubro de 2020. 

 

Aos(as) Senhores(as) Prefeitos (as) 

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a), 

 Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, a 

Associação Mato-Grossense dos Municípios, através do seu 

Presidente Neurilan Fraga, encaminhar Nota Técnica 

N°12/2020/AMM/COMPLEMENTAR, que esclarece pontos que não foram 

abarcados, acrescentados pela Nota Técnica 012/2020/AMM enviada 

através do OFÍCIO CIRCULAR 053/2020/AMM. 

 

         A Nota Completar, traz informações referente ao 

Endereçamento Orçamentário da Execução de Despesa e a 

Possibilidade de Retenções Tributária sobre os pagamentos com 

recursos da Lei Aldir Blanc.  

 

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo e 

renovamos os votos de estima e consideração.          

                    

 

 

 

 

     

                    Neurilan Fraga 

                   Presidente da AMM 
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NOTA TÉCNICA/AMM Nº 12/2020 

Área Técnica: Contábil, Financeira e Fiscal 
 

NOTA TÉCNICA AMM COMPLEMENTAR  

 
LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

Decretos Federais nº 10.464/2020 e nº 10.489/2020  
  

“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”. 
 

ASPECTOS “CONTÁBIL” e “FINANCEIRO”  
 

 

ASSUNTO: ações emergenciais destinadas ao setor 

cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 

pública em seus aspectos contábeis e financeiro.  

 

 

1.0 Introdução  

 

 A Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, no dia 28 de agosto de 2020, 

elaborou a Nota Técnica/AMM nº 12/2020 a qual tratou-se da LEI Nº 14.017, DE 29 DE 

JUNHO DE 2020 e do Decretos Federal nº 10.464/2020 de 17 de agosto de 2020, 

encaminhada via Ofício Circular GP n° 053/2020/AMM. Um mês depois, 18 de setembro de 

2020, o governo federal editou um novo Decreto nº 10.489/2020, alterando o decreto anterior. 

Somado a isso, na própria Nota Técnica/AMM nº 12/2020, por falta de regulamentação do 

assunto, ficaram dois pontos importantes a serem esclarecidos, são eles: o endereçamento 

orçamentário da execução de despesa e a possibilidade de retenções tributárias sobre a 

receita e sobre os pagamentos com recursos da Lei Aldir Blanc. Fatos estes que motivaram a 

presente Nota Técnica/AMM nº 12/2020-COMPLEMENTAR a qual passa a dispor nos 

termos que seguem:  
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2.0 Lei Aldir Blanc e a regra eleitoral no Estado de Mato Grosso  

 

               Dado o fato do ano de 2020 ser final de mandato e ano eleitoral, deve-se preocupar 

com as vedações, em especial na aplicabilidade da lei de caráter assistencial, como a Lei 

Aldir Blanc. Neste sentido, o Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Mato  Grosso, provocado a 

respeito desta lei, editou a Resolução nº 25261, proveniente da Petição Civil nº 0600376-

24.2020.6.11.0000, que resultou na autorização que segue na íntegra, Vejamos:  

 

Extrato da Ata 

 PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0600376-24.2020.6.11.0000 / MATO GROSSO. 

Relator: Desembargador GILBERTO 
GIRALDELLI (Presidente) 
REQUERENTE: ALBERTO MACHADO 
REQUERIDO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE MATO GROSSO FISCAL DA LEI: 
Procuradoria Regional Eleitoral 
Decisão: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por 

unanimidade, AUTORIZAR a veiculação excepcional no período eleitoral de 2020 de 

publicidade institucional por parte dos governos estadual e municipais de Mato Grosso sobre 

os benefícios concedidos ao setor cultural pela Lei n° 14.017/2020,  regulamentada  pelo 

Decreto n° 10.464/2020,  bem ainda realizar outras atividades constantes da referida 

legislação, respeitadas as restrições contidas na legislação eleitoral, que objetivam resguardar a 

igualdade de condições entre os candidatos ao pleito e à lisura do processo eleitoral em curso, 

em especial com vedação à utilização de logomarcas, slogans, cores, frases, símbolos e quaisquer 

outros elementos que possam ser associados à gestão municipal ou que relacione o benefício a 

candidato e/ou pré-candidato a cargo eletivo.(Grifo   nosso).  

 

Composição: Juízes-Membros Desembargador GILBERTO GIRALDELLI (Presidente), BRUNO 

D'OLIVEIRA  MARQUES,  FÁBIO  HENRIQUE  RODRIGUES  DE MORAES  FIORENZA,  GILBERTO 

LOPES BUSSIKI, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR e o Procurador Regional Eleitoral ERICH 

RAPHAEL MASSON. 

SESSÃO DE 02.10.2020 

 

 Com isso, o TRE/MT, ciente da característica e da importância da Lei Aldir Banc, 

autorizou os gestores municipais a veicular excepcionalmente no período eleitoral de 2020, a 

publicidade institucional sobre os benefícios concedidos ao setor cultural, assim como todas 

as demais atividades elencadas na lei, porém, respeitadas as restrições contidas na 

legislação eleitoral.  

                                                             
1 Disponível em: https://www.google.com/search?q=PETI%C3%87%C3%83O+C%C3%8DVEL+(241)+-+0600376-
24.2020.6.11.0000+%2F+MATO+GROSSO.&oq=PETI%C3%87%C3%83O+C%C3%8DVEL+(241)+-+0600376-
24.2020.6.11.0000+%2F+MATO+GROSSO.&aqs=chrome..69i57.1141j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

http://www.amm.org.br/
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3.0 Do Decreto nº 10.464/2020 e sua alteração Decreto nº 10.489/2020 

 

 Originalmente o decreto de regulamentação da Lei Aldir Blanc, nº 10.464/2020, 

regulamentou que as informações obtidas de base de dados dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios deveriam ser homologadas pelo Ministério do Turismo. (Artigo 2º, § 7º). Uma 

alteração relevante, trazida pelo Decreto nº 10.489/2020, consiste na mudança do titular da 

homologação destas informações não ser mais atribuída ao Ministério do Turismo e sim ao 

respectivo ente federativo, ou seja; O próprio município será aquele que vai homologar as 

informações obtidas para fins de caráter de elegibilidade inerente ao caso.  

No artigo 9º, do primeiro decreto, a alteração não se trata de mudança, mas sim de 

seu incremento o qual acrescentou mais um parágrafo (§ 6º) em relação à elaboração e à 

publicação de 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 que possam ser transmitidas pela 

internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais( inciso III 

do caput do art. 2º da Lei 14.017/20),  regulamentando que , “ a execução das ações 

supracitadas ocorrerá por meio de procedimentos públicos de seleção, iniciados por editais ou 

chamadas públicas, observados os princípios da moralidade e da impessoalidade sendo 

vedada a aplicação da inexigibilidade de licitação de que trata o inciso III do caput do art. 25 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993." No que tange à vedação da inexigibilidade de 

licitação, há controvérsias quanto a sua aplicabilidade2. 

Da mesma forma, o artigo 12, foi acrescido o parágrafo § 4º, cujo teor assegura que os 

recursos da Lei Aldir Blanc só poderão ser aplicados na cultura, mesmo aqueles provenientes 

da omissão dos municípios que descumprirem o prazo de cadastramento de seus Planos de 

Ação, os quais serão revestidos ao fundo estadual da cultura, em consonância com a Lei nº 

14.036/20203 que também alterou a Lei 14.017/2020 ressaltando a finalidade da lei.   

                                                             
2 https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/nova-regulamenta%C3%A7%C3%A3o-da-lei-aldir-blanc-para-o-
setor-cultural-decreto-10-489-
20?gclid=Cj0KCQjw8fr7BRDSARIsAK0Qqr6VseUMXyBPY2_clWLux3m4g1pICYC2b1tB5v5kGKPbk2hPImIz1-
8aAklPEALw_wcB 
3 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14036-13-agosto-2020-790532-norma-pl.html 
 

http://www.amm.org.br/
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https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/nova-regulamenta%C3%A7%C3%A3o-da-lei-aldir-blanc-para-o-setor-cultural-decreto-10-489-20?gclid=Cj0KCQjw8fr7BRDSARIsAK0Qqr6VseUMXyBPY2_clWLux3m4g1pICYC2b1tB5v5kGKPbk2hPImIz1-8aAklPEALw_wcB
https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/nova-regulamenta%C3%A7%C3%A3o-da-lei-aldir-blanc-para-o-setor-cultural-decreto-10-489-20?gclid=Cj0KCQjw8fr7BRDSARIsAK0Qqr6VseUMXyBPY2_clWLux3m4g1pICYC2b1tB5v5kGKPbk2hPImIz1-8aAklPEALw_wcB
https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/nova-regulamenta%C3%A7%C3%A3o-da-lei-aldir-blanc-para-o-setor-cultural-decreto-10-489-20?gclid=Cj0KCQjw8fr7BRDSARIsAK0Qqr6VseUMXyBPY2_clWLux3m4g1pICYC2b1tB5v5kGKPbk2hPImIz1-8aAklPEALw_wcB
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14036-13-agosto-2020-790532-norma-pl.html


 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________________
_ 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.050-902 - Cuiabá / MT 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia@gmail.com 

6 

4.0 Da Contabilização dos recursos, Tarifas Bancárias e Vinculação de Fonte.  

 

 Conforme apresentado na Nota Técnica/AMM nº 12/2020, os recursos da Lei Aldir 

Blanc serão executados de forma descentralizada (art. 3º), mediante transferências da União 

aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, preferencialmente por meio dos fundos, 

logo a modalidade será 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 de Diretrizes Orçamentárias-LDO e a Lei Orçamentária Anual-

LOA deverão ser ajustadas4 para a sua recepção.  

 Ao recepcionar o recurso, a classificação da receita orçamentária é aquela já 

definida em Notas Técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional-STN, SEI nºs 25948/2020-

ME5 e 12774/2020-ME™ as quais definiram a dotação 1.7.1.8.99.1.0 – Outras 

Transferências da União como classificação correspondente à natureza dos repasses da 

União, devido à pandemia, inclusive aos recursos da lei em apreço.   

 

 4.1 Da Receita Orçamentária  

 

 Para que tenhamos uma visão geral da contabilização da receita orçamentária, 

transcrevemos abaixo os lançamentos tidos como suficientes pela Confederação Nacional de 

Municípios-CNM, que editou, baseado no MCASP, edição 8ᵃ, Nota  

Técnica nº  57-A/20206, e trouxe, com muita competência, os eventos contábeis relacionados 

à recepção orçamentária da receita do referido recurso . Vejamos:  

 

Nota Técnica/CNM nº 57/2020 
Tratamento contábil dos Recursos da Lei Aldir Blanc 

 

Exemplo: recebimento de transferência a título de apoio emergencial para o setor cultural (Lei Aldir 

Blanc) no valor de R$ 821.369,82, por meio de abertura de crédito adicional: 

Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Previsão adicional da receita 
em razão do apoio 
emergencial para o setor 
cultural 

D – Previsão Adicional da Receita  

     Orçamentária 

821.369,82 

C – Receita a Realizar      821.369,82 

                                                             
4 Ver Notas Técnicas da CNM eda AMM que tratam de Créditos Adicionais 
5 Disponíveis em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:8677 
6 Disponível em: https://www.cnm.org.br/biblioteca/registros/todos/todos/todos/date_desc/todos/todos/1  

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:8677
https://www.cnm.org.br/biblioteca/registros/todos/todos/todos/date_desc/todos/todos/1
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Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Crédito adicional especial de 
despesa em razão do apoio 
emergencial para o setor 
cultural 

D – Dotação Adicional – Créditos 

Adicionais 

 

Orçamentária 

821.369,82 

C – Crédito Disponível  
821.369,82 

 
 

II.     Registre-se que a  aplicação  do  recurso fica  condicionada  a  estratégia escolhida pelo Município, 

referente ao desenvolvimento de iniciativas dos incs. II e III do art. 2º da Lei nº 14.017/2020. Portanto, 

na definição dos elementos de despesas a serem executados é necessário que o gestor alinhe a inserção 

dessas iniciativas no orçamento municipal.(Grifo   nosso) 

(…) 

X.      No tocante à natureza da receita, os recursos que ingressarem devem ser classificados a título de 

transferências da União, na conta contábil 1.7.1.8.99.1.0 (Outras Transferências da União) . Caso não 

venha a ser editado normativo que trate especificamente do tema, a orientação da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) é que seja utilizada a fonte de recursos (FR) nº 940 – Outras Vinculações de 

Transferências, constante na classificação por FR constante do Anexo II do leiaute da Matriz de Saldos 

Contábeis (MSC), ficando a cargo do ente o devido detalhamento. Registre-se que o Tribunal de Contas 

ao qual o Município encontra-se jurisdicionado deve ser consultado com relação ao uso do código de 

fonte recomendado pela STN e respectivo detalhamento.(Grifo   nosso) 

Exemplo: recebimento de transferência em setembro de 2020 no valor de R$ 821.369,82, a título de 

1.7.1.8.99.1.0 (Outras Transferências da União), para apoio emergencial para o setor cultural: 

-  Ação: apoio emergencial para o setor cultural – nacional (créditoadicional) 
-  Ação detalhada: apoio emergencial cultural (Aldir Blanc) 

 

Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 
Registro do ingresso 
dos recursos no 
Município  

D – Ativo Circulante – Caixa e 
Equivalentes de Caixa 

 
Patrimonial 

 
821.369,82 

C – VPA – Outras Transferências da 
União 

821.369,82 

 
 

           Evento       Título da Conta Natureza da 
Informação 

Valor 

Registro da 
realização da 

D – Receita a Realizar 
 

Orçamentária 821.369,82 

http://www.amm.org.br/
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receita 
orçamentária 

C – Receita Realizada 821.369,82 

 
           Evento       Título da Conta Natureza da 

Informação 
Valor 

Registro do 
controle de 

disponibilidade 
pelo ingresso dos 
recursos 

D – Controle de Disponibilidade de 

Recursos 

 

Controle 821.369,82 

C – Disponibilidade por Destinação de 
Recursos – DDR 

821.369,82 

 

 

XI.      Como não constituem receita tributária, o que implica não compor a base para aplicação dos 

mínimos legais/constitucionais, os valores recebidos a título de apoio emergencial para o setor cultural 

(Aldir Blanc) não integram a base de cálculo para fins de aplicação mínima de 25% em Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação (MDE). Da mesma forma, não sofrerão retenção para composição do 

Fundo de Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais do Magistério (Fundeb).(Grifo   

nosso) 

XII.      Como não constituem receita tributária, o que implica não compor a base para aplicação dos 

mínimos legais/constitucionais, os valores recebidos a título de apoio emergencial para o setor cultural 

(Aldir Blanc) também não integram a base de cálculo para fins de aplicação mínima dos 15% com Ações 

e Serviços Públicos em Saúde (ASPS). (Grifo   nosso) 

XIII.     Como os valores recebidos a título de apoio emergencial para o setor cultural (Aldir Blanc) têm 

como característica a transferência não ordinária de recursos da União para os Municípios por meio de 

medidas específicas, esses valores não comporão as receitas pré-definidas pelo art. 29 A da Constituição 

Federal de 1988 para partilha com o Poder Legislativo, ou seja, não comporão a base de cálculo para 

repasse ao Poder Legislativo a título de duodécimo.(Grifo   nosso) 

XIV.    Diferentemente das disposições anteriores, os valores recebidos a título de apoio emergencial para 

o setor cultural (Aldir Blanc) integrarão a base da receita corrente líquida (RCL) para efeito de base na 

definição dos limites fiscais previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com Despesa de Pessoal, 

Dívida Consolidada e Operação de Crédito e Garantia. (Grifo   nosso) 

XV.      Da mesma forma, por serem classificados como receita corrente e comporem a base da receita 

corrente líquida (RCL), os valores recebidos a título de apoio emergencial para o setor cultural (Aldir 

Blanc) integrarão a base de cálculo da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep), devendo ser recolhido o percentual de 1% sobre o total da receita recebida caso 

não haja dedução direta na fonte. (Grifo   nosso).  
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                   4.2 Da Despesa Orçamentária 

 

  Quanto à despesa, à Classificação Orçamentária por Natureza7, em seu conjunto, 

é a mola mestre da rastreabilidade da execução orçamentária. Atenção especial deverá ser 

dispensada à Modalidade de Aplicação. Em consulta no  MCASP 8º Edição-Procedimentos 

Contábeis Orçamentários8, “a Modalidade de Aplicação, é uma informação gerencial que 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. Indica se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do 

crédito ou mediante transferência para entidades públicas ou privadas”. Assim, as possíveis 

Modalidades de Aplicação são as que seguem:  

 

MODALIDADE DE APLICAÇÃO  
  Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 

Quadro I 

CÓDIGO DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

41 Transferências a 

Municípios - Fundo a 

Fundo 

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de 
recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal 
aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo. 

50 Transferências a Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de 

                                                             
7 MCASP 8 ed. Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários páginas 71 e 72: 
4.2.4.   Classificação da Despesa Orçamentária por Natureza 
A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de: 
a.    Categoria Econômica 
b.    Grupo de Natureza da Despesa  
c.    Elemento de Despesa 
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. 
4.2.4.1.        Estrutura da Natureza da Despesa Orçamentária 
Os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/1964, tratam da classificação da despesa orçamentária por categoria econômica e elementos. Assim como na 
receita orçamentária, o art. 8º estabelece que os itens da discriminação da despesa orçamentária mencionados no art. 13 serão identificados 
por números de código decimal, na forma do Anexo IV daquela Lei, atualmente consubstanciados no Anexo II da Portaria Interministerial 
STN/SOF nº 163/2001, e constantes deste Manual. 
O conjunto de informações que constitui a natureza de despesa orçamentária forma um código estruturado que agrega a categoria 
econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Essa estrutura deve ser observada na execução orçamentária de todas as 
esferas de governo. 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. 
O código da natureza de despesa orçamentária é composto por seis dígitos, desdobrado até o nível de elemento ou, opcionalmente, por oito, 
contemplando o desdobramento facultativo do elemento. 
 
8 Página 74, item 4.2.4.4.   
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Instituições Privadas 

sem Fins Lucrativos 

recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não 
tenham vínculo com a administração pública. 

60 Transferências a 

Instituições Privadas 

com Fins Lucrativos 

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de 
recursos financeiros a entidades com fins lucrativos que não 
tenham vínculo com a administração pública. 

90  

Aplicação Direta  

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela 
alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades 
integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade 
Social, no âmbito da mesma esfera de governo. 

    Fonte:  MCASP 8º edição-.Procedimentos Contábeis Orçamentários, páginas 74 a 78 

 

Embora o recurso da Lei Aldir Blanc seja transferência “fundo a fundo”, em regra, a 

modalidade seria a 41, mas esta não é a mais apropriada devido ao fato de que tal recurso 

não veio para atender algum programa/ação da União para beneficiar diretamente ao 

município. A modalidade 90, parcialmente se enquadra no caso, uma vez que o recurso não 

será, em sua totalidade, de execução orçamentária direta do município, e sim de terceiros.  

Mas será adequada para os casos em que o município irá adquirir bens, materiais e serviços 

para fins de premiações.  

 Feito estas exclusões, as Modalidades de Aplicação(MA) apropriadas ao caso são as 

50, 60 e 90.  Assim as classificações orçamentárias, considerando a Categoria Econômica, 

(3.)Corrente e (3.) Outras Categorias Correntes, mais a Modalidade de Aplicação, seriam: 

3.3.50.00; 3.3.60.00; e 3.3.90.00.  

Quanto ao elemento(00), é igualmente importante sua definição. No  MCASP 8º 

edição-Procedimentos Contábeis Orçamentários9, o elemento “tem por finalidade identificar os 

objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de 

consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e 

instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a 

administração pública utiliza para a consecução de seus fins”. A relação dos elementos de 

despesa aplicada ao caso é apresentada a seguir: 

 

 

 

                                                             
9 Página 79,  item 4.2.4.5.   
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RELAÇÃO DE ELEMENTOS DE GASTO 
Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 

Quadro II 
ELEMENTO DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

31 - Premiações 
Culturais, 
Artísticas, 

Científicas, 
Desportivas e 

Outras 

Despesas orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro 
diretamente a pessoas físicas, sob as mais diversas modalidades, 
tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação 
na aquisição de bens, não classificados explícita ou implicitamente 
em outros elementos de despesa, observado o disposto no art. 26 da 
Lei Complementar nº 101/2000 

32 Material, Bem ou 
Serviço para 
Distribuição 
Gratuita10 

Despesas orçamentárias com aquisição de materiais, bens ou 
serviços para distribuição gratuita, tais como livros didáticos, 
medicamentos, gêneros alimentícios e outros materiais, bens ou 
serviços que possam ser distribuídos gratuitamente, exceto se 
destinados a premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas 
e outras. 

41 Contribuições Despesas orçamentárias às quais não correspondam 
contraprestação direta em bens e serviços e não sejam 
reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a 
despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou 
privado, observado o disposto na legislação vigente. 

43 Subvenções 
sociais 

Despesas orçamentárias para cobertura de despesas de instituições 
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, 
de acordo com os arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 
4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF. 

45 Subvenções 
econômicas 

Despesas orçamentárias com o pagamento de subvenções 
econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais 
como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; 
concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; 
cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos 
e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de 
escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, 
produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com 
características semelhantes. 

48 Outros Auxílios 
Financeiros a 

Pessoas Físicas 

Despesas orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro 
diretamente a pessoas físicas, sob as mais diversas modalidades, 
tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação 
na aquisição de bens, não classificados explícita ou implicitamente 
em outros elementos de despesa, observado o disposto no art. 26 da 
Lei Complementar nº 101/2000 

     Fonte: MCASP 8ᵃ edição  

 

 Julgamos importante destacar que o Elemento de Gasto/Despesa nº 32 – 

“Aquisição de Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita”, poderá estar associado 

                                                             
10 Observação: Todo e qualquer produto adquirido para fins de distribuição deverá ser classificada nesse 
Elemento de Despesa(ED). Nesse caso o próprio bem tem a característica inerente de potencialidade de 
distribuição para cumprir um fim social. 
Observação 2: Esse ED poderá ser associado tanto às despesas correntes como de capital. 
Exemplo 1: a compra passagem para locomoção de pessoa carente com distribuição gratuita. 
Exemplo 2: distribuição de cadeiras de rodas, aparelhos de surdez e fogões. 
Disponível em: 
https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:020332-
classificacoes-orcamentarias&catid=749&Itemid=376 
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tanto à Categoria Econômica “Corrente(3.3)”, quanto à de “Capital (4.4)”. Logo, caso o 

município for adquirir bens para distribuição gratuita conforme é permitido pela Lei 14.017, 

Linha 3 – Aquisição de equipamentos culturais, é aconselhável associar-se à classificação de 

Natureza da Despesa/Categoria Econômica “Corrente”, evitando um reflexo em controle 

patrimonial típico da Categoria Econômica de Capital, e efetuar o processo de distribuição, de 

acordo com a previsão em edital e regulamento, o mais rápido possível evitando assim reflexo 

no estoque(corrente) do município e principalmente para atender o fim social ao qual está 

vinculado.    

 Conforme necessidade da escrituração contábil e controle da execução 

orçamentária, fica facultado por parte de cada ente o desdobramento de quaisquer elementos 

da despesa para fins de melhorar a rastreabilidade do gasto público. 

 A título de exemplo, segue o endereçamento orçamentário de um dos editais do 

governo estadual(SECEL), abaixo transcrito:  

 
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº XXX/2020/SECEL/MT 

“CONEXÃO MESTRES DA CULTURA” 
                                             DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

(...) 

A programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração das parcerias é a seguinte:  

Unidade Orçamentária: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER;  

Programa: 523 – AMPLIAÇÃO DO ACESSO À CULTURA 

Projeto/Atividade: 1251 – FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA 

Fonte:195 

Classificação por natureza de despesa: 33.50.41, 33.60.45 e 33.90.48 

Região: 9900 - Todo Estado. 

                            Fonte: SECELl/MT 

 

 Por assimetria, como referendamos os exemplos trazidos pela CNM, na Nota 

Técnica nº 57/2020, em relação à receita, os exemplos da contabilização da despesa serão 

descritos da forma que seguem:  

 

Nota Técnica/CNM nº 57/2020 
Tratamento contábil dos Recursos da Lei Aldir Blanc 

 
Exemplo: pagamento no mês de setembro de 2020 de apoio emergencial para o setor cultural ao senhor 

Fulano de Tal, CPF 000.000.000-00, correspondente ao valor mensal de R$ 3.000,00, cuja documentação 

apresentada em anexo atende as exigências normativas: 
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           Evento Título da Conta Natureza da 
Informação 

Valor 

Registro do 
empenho do 

apoio emergencial 
do setor cultural 

D – Crédito Disponível 
 

Orçamentária 3.000,00 

 

C – Crédito Empenhado a Liquidar 
 

3.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da 
Informação 

Valor 

Registro da 

disponibilidade 

comprometida por 

empenho 

D – DDR  

Controle 

3.000,00 

 

C – DDR Comprometida por Empenho 
 

3.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Registro da 
liquidação do 
setor apoio 
emergencial do 
setor cultural 

D – Crédito Empenhado a Liquidar  

Orçamentária 

3.000,00 

 
C – Crédito Empenhado Liquidado a 
pagar 

 
3.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da 
Informação 

Valor 

Registro da 
disponibilidade 

comprometida 
pela liquidação 

D – DDR Comprometida por Empenho  

Controle 

3.000,00 

 

C – DDR Comprometida por Liquidação 
 

3.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da 
Informação 

Valor 

Reconhecimento 
do direito,uma vez 
que uma 
contrapartida será 
exigida 

D – Ativo – Adiantamento Concedido – 
Apoio emergencial cultural 

 

Patrimonial 

3.000,00 

C – Passivo – Outras Obrigações de 
Curto 
Prazo – Apoio emergencial cultural 

 

3.000,00 
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           Evento Título da Conta Natureza da 
Informação 

Valor 

Pelo pagamento 
do apoio 

emergencial para 
o setor cultural 

D – Passivo – Outras Obrigações de 
Curto 
Prazo – Apoio emergencial cultural 

 

Patrimonial 

3.000,00 

C – Ativo – Caixa e Equivalentes de Caixa  

3.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da 
Informação 

Valor 

Registro da 
disponibilidade 

Comprometida 
pela utilização do 
recurso 

D – DDR Comprometida por Liquidação e 
Entradas Compensatórias 

 

Controle 

3.000,00 

C – DDR Utilizada  

3.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da 
Informação 

Valor 

Registro da baixa 
do crédito pago 

D – Crédito Empenhado Liquidado a 
Pagar 

 

Orçamentária 

3.000,00 

C – Crédito Empenhado Liquidado Pago  

3.000,00 

 

(...) 

XVII.     Sobre o pagamento dos subsídios mensais (inc. II do art. 2º da Lei nº 14.017/2020), o valor da 

parcela será de, no mínimo, 3 mil reais e, no máximo, 10 mil reais, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo gestor local, devendo os beneficiários cumprir com as condições de elegibilidade 

estabelecidas pela Lei nº 14.017/2020 e pelo Decreto nº 10.464/2020 para fazer jus ao recebimento 

desses valores. (Grifo   nosso) 

XVIII.      Registre-se que de acordo com o Decreto nº 10.464/2020, os subsídios mensais somente devem 

ser concedidos às gestões responsáveis pelos espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas 

empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais 

beneficiários, de modo que não ocorra o recebimento cumulativo. (Grifo   nosso) 

XIX.      Registre-se que também compete aos Municípios aplicar pelo menos 20% dos valores recebidos 

em 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 que possam ser 

transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais 

(inc. III do art. 2º da Lei nº 14.017/2020),  não  podendo haver  na  execução  dessas  ações  emergenciais  
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sobreposição  entre  os  entes federativos. (Grifo   nosso) 

XX.      Assim como para qualquer despesa pública, somente após transcorridas a fase de licitação ou de 

instrumento legal que permita a sua dispensa, poderão ser iniciadas as etapas próprias da despesa 

(empenho/liquidação/pagamento) na ordem exata a que são exigidas para qualquer tipo de política 

adotada, bem como seus respectivos controles  de  disponibilidades.  Como  uma  contrapartida  deverá  

ser  feita  pelo beneficiário  do  inc.  II  do  art.  2º  da  Lei  14.017/2020,  os  valores  pagos  devem  ser 

contabilmente registrados a título de adiantamento. (Grifo   nosso) 

XXI.      Na definição da execução da despesa referente ao desenvolvimento de iniciativas dos incs.  II  e  III  

do  art.  2º  da  Lei  nº  14.017/2020,   o  ente  deve  indicar  no  campo “Destinação  de  Recursos”  as  

respectivas  naturezas  de  despesa,  podendo  indicar vários elementos de despesa para atingir a 

finalidade desejada. (Grifo   nosso) 

XXII.     Os pagamentos só poderão ser efetuados até o dia 31/12/2020, prazo da vigência do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020. (Grifo   nosso) 

 

                4.3 Das Tarifas Bancárias  

 

Como a modalidade da transferência do recurso da Lei Aldir Blanc é a “fundo a 

fundo”, utilizando a plataforma + Brasil, a regra para operacionalização financeira, via 

bancária, é aquela disponibilizada na própria plataforma. Neste sentido, o Comunicado nº 

46/202011, diz claramente que o município é isento de cobrança de tarifas de manutenção de 

contas correntes e de alguns serviços bancários abaixo elencados:  

 

 MANUTENÇÃO C/C ATIVA – PJ 

 GERENCIADOR FINANCEIRO – CONEXÃO 

 CADASTRO PJ – CONFECÇÃO 

 CADASTRO PJ – RENOVAÇÃO SEMESTRAL 

 EXTRATO TAA – MÊS EM CURSO – PJ 

 EXTRATO TAA – 01 DOS ÚLTIMOS 6 MESES – PJ 

 AGENDA FINANCEIRA – PJ – TAA 

 EXTRATO MICRO – MÊS EM CURSO – PJ 

 EXTRATO MICRO – 01 DOS ÚLTIMOS 6 MESES – PJ 

 AGENDA FINANCEIRA – PJ – MICRO 

 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES BB (ORIGEM PJ) – TAA 

 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES BB (ORIGEM PJ) – MEIOS 

                                                             
11 Disponível em: http://plataformamaisbrasil.gov.br/noticias/comunicado-n-46-2020-operacionalizacao-
financeira-no-modulo-transferencias-fundo-a-fundo 
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ELETRÔNICOS 

 TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (DOC/TED) 

 

Conforme a regra definida no Comunicado nº 46/2020, demais serviços bancários 

a serem contratados pelos executantes dos recursos dependerão de arranjos negociais 

locais. Cumpre destacar que as contas bancárias que sediarão os recursos de tais 

transferências, por serem operacionalizadas e geridas pela Plataforma +Brasil, precisam 

manter a rastreabilidade e integridade dos dados e não terão permissão de utilização de 

cheques e saques bancários, ou seja, toda e qualquer operação deverá ser realizada por 

meio eletrônico, obrigatoriamente, em conta única e específica aberta para essa finalidade  

(Com.: nº 46/2020). 

As soluções para transferências e pagamentos eletrônicos no BB, 

operacionalizadas no Autoatendimento Setor Público (ASP), compreende pagamentos 

individuais (pagamentos on-line, individuais, realizados diretamente no ASP) com assinatura 

em lote para contas de beneficiários em qualquer banco. Esses pagamentos deverão ser 

classificados no BB Gestão Ágil, funcionalidade também disponível no Autoatendimento Setor 

Público, conforme categorias de despesas pré-definidas pelo ministério concedente. (Com.: nº 

46/2020). 

Por meio da integração entre a Plataforma +Brasil e o Sistema BB Gestão Ágil, 

todas as operações e classificações realizadas no BB Gestão Ágil serão refletidas na 

Plataforma sem qualquer retrabalho para os operadores dos estados, Distrito Federal e 

municípios. (Com.: nº 46/2020). 

 

 

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

 

 Quanto ao controle por Destinação do Recurso, o Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso-TCE/MT, por intermédio do Comunicado do APLIC, nº 19/202012, criou 

número específico a ser vinculado na transferência e no gasto correspondente aos recursos 

da Lei Aldir Blanc da forma que se apresenta:  

                                                             
12 Disponível em: http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/132 

http://www.amm.org.br/
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Figura 1 

 

 
Fonte: TCE/MT/APLIC/Comunicados/2020 

 

 Com isso, o código de detalhamento da fonte utilizado para segregar os recursos 

transferidos (receita) e gastos(despesas) provenientes da lei em apreço, será o nº 078000, 

possibilitando a sua rastreabilidade. Quanto à classificação orçamentária da receita 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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considerada pelo TCE/MT, é a mesma determinada pela STN, ou seja:  1.7.1.8.99.1- Outras 

Transferências da União, assim como referendado pela CNM. 

  

5.0 Da Retenção de Tributos  

          

5.1 IRRF, ISSqn, INSS e PIS/PASEP 

 

 Quando se prepara um projeto cultural, deve-se prever todos os impostos devidos. 

Quanto à retenção tributária é a cargo de quem efetua-se o pagamento. Para tanto, temos 

alguns pontos a verificar antecipadamente. São eles: É pessoa Física ou Jurídica? É Micro 

Empreendedor Individual? Se Pessoa Jurídica, é optante do simples ou não? Será por Nota 

Fiscal ou Recibo de Pagamento de Autônomo-RPA?, entre outros.  Para cada resposta há 

procedimento fiscal diferente. A tesouraria de cada ente se baseia no Código Tributário do 

Município, na legislação estadual e na legislação federal em especial a da Receita Federal do 

Brasil-RFB.  

 Quanto à obrigatoriedade de reter tributos ou não, fica vinculado à modalidade 

que o município vai optar em atuar e cujas condições estarão expressas no edital de 

chamamento púbico que, em conformidade com o art. 7º da Lei 14.017/2020, os critérios para 

a distribuição do benefício de que trata o inciso II e III do artigo 2°, serão definidos pelo gestor 

local.  

 Em consulta, em um viés mais prático, deparamos com o edital13 do Município de 

Veranópolis-SC, que abordou o assunto de forma genérica admitindo a possibilidade de 

retenção tributárias legais, enquanto que o Município de Caicó-RN o fez de forma mais 

específica, referendando literalmente, a normativa da RFB–COSIT, SOLUÇÃO DE 

CONSULTA DISIT/SRRF07 Nº 7036/201914 no próprio edital15 a qual se trata da retenção do 

IRRF, tabela progressiva.  

  Quanto ao imposto ISS, a resposta virá da pesquisa do Código Tributário de cada 

município, mas em tese, no caso dos recursos da Lei Aldir Blanc serem utilizados para 

                                                             
13 9.3 O pagamento será realizado mediante transferência do valor para a conta bancária do proponente, pois 
será efetuada a retenção de tributos, quando houver, conforme legislação vigente. 
Disponível em: http://www.veranopolis.rs.gov.br/noticias/33/lei-aldir-blanc/5040/alteracoes-edital-n-0562020 
14 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102406 
15 Edital 03/2020 -  3.1. O valor do PRÊMIO é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou R$ 10.000,00 (dez  mil reais),  (...) 
em  parcela única. Os impostos decorrentes da premiação estão em conformidade com as normas tributárias  
estabelecidas  para  o  ISS,  INSS  e  a Solução de  Consulta DISIT/SRRF07 nº 7036,  de 03 de junho de 2019,  
publicada no DOU de 22/07/2019. 
 Disponível em: https://caico.rn.gov.br/publicacoes.php  

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
http://www.veranopolis.rs.gov.br/noticias/33/lei-aldir-blanc/5040/alteracoes-edital-n-0562020
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102406
https://caico.rn.gov.br/publicacoes.php
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contratação de serviços, deverá ser emitida nota fiscal, que poderá ser tributada, para fins de 

prestação de contas16 .    

 Quanto ao INSS, em tese, este será devido em Recibo de Pagamento Autônomo-

RPA, quando em pagamento à pessoa física, ou em caso de algum projeto selecionado 

apresentar mão de obra para a execução dos serviços culturais beneficiados, o ente público, 

como substituto tributário, deverá efetuar a retenção e garantir o seu recolhimento para evitar 

responsabilização subsidiária17 .  

  Ainda sobre retenções de tributos, temos o Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público-PASEP, este sim, incidirá 1% sobre o total da receita recebida, caso não 

haja dedução direta na fonte no momento da transferência da União aos cofres do municípios.  

 Ressalta-se que caso o gestor opte por não cobrar os tributos, por força da 

Emenda Constitucional nº 106/2020, denominada “orçamento de guerra”, art 3º, com a 

previsão expressa no edital, poderá fazê-lo apenas da receita que lhe pertence, no caso o 

ISSqn e o IRRF. Não poderá deixar de reter e recolher os recursos de outrem, no caso o 

INSS e o Pasep.  

 Diante da complexa malha tributária do nosso país, não podemos esquecer de 

que estamos tratando de recursos emergenciais, em tempos de pandemia, logo para tempos 

de exceção, as medidas são excepcionais.  

 

 

 

                                                             
16Portalsnc.cultura-Perguntas e resposta- Pergunta nº 45 
Disponível em: http://portalsnc.cultura.gov.br/perguntas-frequentes-auxilio-cultura/ 
 
17 “(…) II – RECURSO DE REVISTA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 
TERCEIRIZAÇÃO – SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TST – CULPA DA ADMINISTRAÇÃO – ÔNUS DA PROVA 1. A C. 
SBDI-1, no julgamento dos TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, e em atenção ao decidido pelo E. Supremo Tribunal 
Federal (tema nº 246 da repercussão geral), firmou a tese de que, ‘com base no Princípio da Aptidão da Prova, é 
do ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de acompanhamento do 
cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços’. 2. O E. Supremo Tribunal Federal, ao 
julgar o Tema nº 246 de Repercussão Geral, não fixou tese sobre a distribuição do ônus da prova pertinente à 
fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, matéria de natureza infraconstitucional. 3. Na hipótese, 
a Corte de origem reputou concretamente caracterizada a conduta culposa do ente público, que não logrou 
demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, encargo 
que lhe competia, razão por que deve ser mantida a condenação subsidiária imposta ao Recorrente. 
Entendimento diverso encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. Recurso de Revista não conhecido” (RR-204100-
83.2009.5.10.0005, 8ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 10/02/2020). 
(...)tem o tomador de serviços estatal o ônus processual de comprovar seus plenos zelo e exação quanto ao 
adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015). 
Disponível em: https://blog.grancursosonline.com.br/a-responsabilidade-subsidiaria-da-administracao-publica-
na-terceirizacao-licita/ 

http://www.amm.org.br/
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http://portalsnc.cultura.gov.br/perguntas-frequentes-auxilio-cultura/
https://blog.grancursosonline.com.br/a-responsabilidade-subsidiaria-da-administracao-publica-na-terceirizacao-licita/
https://blog.grancursosonline.com.br/a-responsabilidade-subsidiaria-da-administracao-publica-na-terceirizacao-licita/
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6.0 Da Certidão Negativa de Débito - CND 

 

 Em tempos normais, não é admitido correlacionar com o setor público aquele que 

estiver em débito com a fazenda pública, seja ela federal, estadual e ou municipal. Como se 

trata de recursos extraordinários, nos termos do Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 106 

está suspenso a exigência da apresentação da CND18 . Vejamos:  

 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 106/2020 
                                         “Orçamento de Guerra” 

 
 Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de 
contratações para enfrentamento de calamidade pública 
nacional decorrente de pandemia. 

 Art. 3º Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do 
Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e 
econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das 
limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita. 

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.  

 

 Diante do exposto, e como já dito anteriormente, caso o gestor queira ampliar o 

benefício por intermédio da não tributação, mesma assim, não poderá deixar de reter e 

recolher o INSS nos casos em que o mesmo é devido. E ainda, pela interpretação literal do 

artigo 3º da EC nº 106/2020, a única restrição ao pagamento deste benefício é o caso de uma 

Pessoa Jurídica ou equivalente, mesmo em condições cadastrais favoráveis, não poderá ser 

beneficiado em função de não recolhimento do INSS em outro tempo, que ocasionou sua 

negativação junto à RFB. Inclusive, este é um dos pontos cruciais a ser verificado na 

prestação de contas do beneficiado que deverá ter anotações precisas por parte do 

fiscalizador (município).   

                                                             
18Emenda Constitucional nº 106/2020  
 Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública 
nacional decorrente de pandemia. 

Disponível Em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc106.htm 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art195%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art195%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc106.htm


 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________________
_ 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.050-902 - Cuiabá / MT 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia@gmail.com 

21 

 

7.0 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. Além disso, esta prestação de contas tem duas vertentes: uma será 

sobre a ótica do município, e a outra elaborada pelo beneficiário e fiscalizada pelo gestor. O 

principal instrumento, além da rastreabilidade da elegibilidade das entidades beneficiadas, 

está o Relatório de Gestão Final, de responsabilidade do gestor, que em sua essência deverá 

conter: 

 

 7.1  Do Relatório de Gestão Final  

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Lei 14.017/2020 e Decreto 10.464/2020 
Relatório de Gestão Final 

                                                      Quadro III 
INSTRUMENTO O QUE DEVER CONTER OBSERVAÇÃO 

A
rt

. 9
º 

R
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A
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R
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E 
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R
A
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L 

A
n
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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. 
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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–apresentado na Nota Técnica/AMM nº 12/2020. 

 

A outra vertente da prestação de contas da utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc, 

está sob responsabilidade do beneficiário que conforme Art. 7º, o mesmo, seja ele pessoa 

física ou jurídica, deve prestar contas ao município 120 (cento e vinte) dias após o 

recebimento da última parcela do subsídio mensal. O beneficiário deve comprovar que o 

recurso recebido foi destinado à manutenção da atividade cultural,(§ 1º ).  

A título de contribuição, segue em anexo, Portaria de regulamentação19 da prestação 

de contas dos recursos da Lei Aldir Blanc, editada pela  prefeitura municipal de Belo 

Horizonte-MG, somente para parâmetro e análise (ANEXO ÚNICO).  

 

 7.2 Da contabilização da Prestação de contas dos beneficiários  

 

 Após o recebimento da prestação de contas do beneficiado, o município deve 

recepciona-la e por sua natureza, surtirá efeitos orçamentário, financeiro (controle) e 

                                                             
19 Portaria Conjunta SMC/FMC nº 015/2020, que dispõe sobre a prestação de contas pelos espaços culturais 
beneficiários do subsídio mensal da Lei Aldir Blanc em Belo Horizonte. 
Disponível em: http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1234777 
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patrimonial. Por assimetria, como referendamos os exemplos trazidos pela a CNM, na Nota 

Técnica nº 57/2020, em relação à receita e à despesa, os exemplos da contabilização da 

prestação de contas por parte dos beneficiários serão descritos da forma que seguem: 

 

Nota Técnica/CNM nº 57/2020 
Tratamento contábil dos Recursos da Lei Aldir Blanc 

SITUAÇÃO 1 – Prestação de contas correspondente ao saldo totalmente utilizado 

Exemplo: prestação de contas relativa a apoio emergencial para o setor cultural ao senhor Fulano de Tal, 

CPF 000.000.000-00, no valor total de R$ 12.000,00 (correspondentes 4 parcelas de R$ 3.000,00 pagas 

nos meses de setembro a dezembro de 2020), cuja documentação apresentada em anexo atende as 

exigências normativas. 

 

S
I
T 

 

SITUAÇÃO 2 – Prestação de contas com devolução de recursos dentro do exercício de 2020 

Exemplo: prestação de contas relativa a apoio emergencial para o setor cultural ao senhor Fulano de Tal, 
CPF 000.000.000-00, com  a  comprovação  de  gastos  de  apenas  R$  10.000,00,  havendo  a devolução 
de R$ 2.000,00 pelo beneficiário no exercício de 2020: 

           Evento Título da Conta Natureza da 
Informação 

Valor 

Prestação de 

contas do saldo 

utilizado pelos 

serviços 

prestados 

D – VPD – Apoio Emergencial Cultural  

Patrimonial 

10.000,00 
 

C – Ativo – Adiantamento 

Concedido – Apoio emergencial 
cultural 

 
 

10.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Prestação de 

contas com a 
devolução de 2mil 
reais 

D – VPD – Apoio Emergencial Cultural  

Patrimonial 

2.000,00 

C – Ativo – Adiantamento 

Concedido – Apoio emergencial 
cultural 

 
2.000,00 

Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Prestação de contas do 
saldo utilizado pelos 
serviços prestados 
posteriormente 
 
 
 

D – VPD – Apoio Emergencial Cultural 
 
 
Patrimonial 

12.000,00 
 

C – Ativo – Adiantamento 
Concedido – Apoio emergencial 
cultural 

 
 
12.000,00 
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           Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Registro da 

reversão do 

crédito pago 

D – Crédito Empenhado Liquidado  

Orçamentária 

2.000,00 

C – Crédito Empenhado Liquidado a 

Pagar 
 

2.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Registro reversão 
da DRR que não 
utilizada 

D – DDR Utilizada  
Controle 

2.000,00 

C – DDR Comprometida por Liquidação e 
Entradas compesatórias  

 
2.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Registro reversão 
da liquidação 

D – Crédito Empenhado a Liquidado a 
Pagar 

 

Orçamentária 

2.000,00 

C – Crédito Empenhado a Liquidar  
2.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Registro reversão 
da disponibilidade 
que deixou de ser 
comprometida 
pela liquidação 

D – DDR Comprometida por Liquidação  

Controle 

2.000,00 

C – DDR Comprometida por Empenho  
2.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Registro da 
reversão do 

empenho apoio 
emergencial do 
setor cultural 

D – Crédito Empenhado a Liquidar  

Orçamentária 

2.000,00 

 
C – Crédito Disponível 

 
2.000,00 

 

           Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________________
_ 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.050-902 - Cuiabá / MT 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia@gmail.com 

25 

Registro da 
reversão do 
disponibilidade 

que deixou de ser 
comprometida 

D – DDR Comprometida por Empenho  

Controle 

2.000,00 

 
C – DDR 

 
2.000,00 

 

SITUAÇÃO 3 – Prestação de contas com devolução de recursos apenas no exercício de 2021 

Exemplo: prestação de contas relativa a apoio emergencial para o setor cultural ao senhor Fulano de Tal,  
CPF  000.000.000-00,  com  a  comprovação  de  gastos  de  apenas  R$  10.000,00,  havendo  a devolução 
de R$ 2.000,00 pelo beneficiário no exercício de 2021: 

 
 

Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Prestação de contas do 
saldo utilizado pelos 
serviços prestados 
posteriormente 

D – VPD – Apoio Emergencial Cultural 
 

 
Patrimonial 

10.000,00 
 

C – Ativo – Adiantamento 
Concedido – Apoio emergencial 
cultural 

 
 

10.000,00 

 
 

 
 

 
 

 

XXIII.      De acordo com o disposto no Decreto nº 10.464/2020, os beneficiários pelo inc. II do art. 2º da 

Evento Título da Conta Natureza da Informação Valor 

Prestação de 
contas com a 
devolução de 2mil 
reais 

D – Ativo – Caixa e Equivalentes de Caixa  
Patrimonial 

2.000,00 

C – Ativo – Adiantamento Concedido – 
Apoio emergencial cultural 

 
2.000,00 

Evento Título da Conta Natureza da 
Informação 

Valor 
Pelo ingresso do 
recurso 

D – Receita a Realizar 
 

Orçamentária 2.000,00 

C – Receita Realizada 2.000,00 

Evento Título da Conta Natureza da Informação  Valor 

Registro do controle 
de disponibilidade 
pelo ingresso dos  
recursos 

D – Controle de Disponibilidade de 
Recursos 

 
 

Controle 

 
2.000,0

0 C – Disponibilidade por Destinação de 
Recursos – DDR 

 
2.000,0

0 
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Lei nº 14.017/2020 ficarão obrigados a conceder como contrapartida ao Município a realização de 

atividades gratuitas destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou outras em espaços 

públicos locais. As atividades  deverão ocorrer em intervalos regulares, mediante a retomada da 

atuação dos beneficiários, assim como em cooperação e planejamento definido com o Município.(Grifo   

nosso). 

XXIV.      O beneficiário do subsídio mensal previsto no inc. II do art. 2º da Lei nº 14.017/2020 deverá 
apresentar ao Município, em até 120 dias, contados a partir da data do recebimento da última parcela 
do subsídio, prestação de contas que comprove que os recursos recebidos foram utilizados para pagar 
despesas relativas à manutenção das suas atividades culturais. Os gastos relativos à manutenção da 
atividade cultural do beneficiário poderão incluir despesas realizadas com: internet, transporte, aluguel, 
telefone, consumo de água e luz e outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do 
beneficiário.(Grifo   nosso). 
 
XXV.      No momento da prestação de contas o contador ou contabilista responsável deverá certificar 

se a comprovação de despesas atende ao montante do valor pago ao beneficiário. Caso contrário, os 

valores deverão ser devolvidos e efetuados os lançamentos contábeis respectivos, havendo diferença no 

registro contábil caso os valores sejam devolvidos dentro do exercício de 2020 ou somente no 

exercício de 2021(Grifo   nosso). 

 
 

8.0 Dos recursos revertidos da Lei Aldir Blanc e da avaliação dos resultados 

 

 Conforme Art.3 º, § 1º e § 2º, os Municípios terão prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contado da data de recebimento do recurso, para a destinação prevista no art. 2º da lei. 

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. Pontos estes destacados no Nota Técnica da CNM nº 57/2020, abaixo transcritos:  

 

 
Nota Técnica/CNM nº 57/2020 

Tratamento contábil dos Recursos da Lei Aldir Blanc 
 

XXVI     Os recursos devem ser destinados ou ser objeto de programação publicada pelos Municípios 

em, no máximo, 60 dias, contados a partir da data do recebimento da transferência da União. A esse 

respeito, o Decreto nº 10.464/2020 esclarece que, para cumprir com esse prazo, o que o 

Município precisa fazer é inserir na sua Lei Orçamentária Anual (LOA) as dotações orçamentárias 

correspondentes ao montante total de recursos recebidos, divulgando esse ato em seu Diário 

Oficial ou em outro meio de comunicação oficial. 

http://www.amm.org.br/
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XXVII Os Municípios que não cumprirem com o referido prazo de dois meses deverão devolver ao 

seu respectivo Estado os recursos que receberam da União. Os Municípios transferirão os recursos 

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

conta do Estado de que trata o § 4º do art. 11 no prazo de dez dias, findado o prazo do item 

acima.(Grifo   nosso) 

 

XXVIII  Os Municípios deverão apresentar relatório de gestão final – segundo modelo evidenciado 

no Anexo I do Decreto nº 10.464/2020 – em, no máximo, 180 dias, contados a partir da data  do 

fim da  vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 

6/2020. Ou seja, no ano de 2021. (Grifo   nosso) 

XXVIX  O   não   envio   do   relatório   de   gestão   final   no   prazo   estabelecido   ensejará   em 

responsabilização do gestor responsável e as devidas providências para recomposição do dano. A 

apresentação do relatório de gestão final a que se refere o Anexo I não implicará a regularidade das 

contas. (Grifo   nosso) 

XXX A Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo poderá solicitar informações 

adicionais que permitam verificar a aplicação regular dos recursos repassados, caso entenda 

necessário, sem prejuízo de instauração de tomada de contas especial. (Grifo   nosso) 

XXXI  Os entes federados deverão dar ampla publicidade e transparência à destinação dos 

recursos objeto desta nota técnica e deverão manter a documentação apresentada pelos 

beneficiários dos recursos pelo prazo de dez anos. (Grifo   nosso)  

XXXII Registre-se que o Tribunal de Contas ao qual o Município encontra-se jurisdicionado deve 

ser consultado sobre as orientações aqui apresentadas, prevalecendo seu entendimento sobre o 

tema. (Grifo   nosso). 

 

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) 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8685.htm
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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. 

 

9.0 Da fiscalização  

 

 A fiscalização deverá ser contínua, 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/TCU20, recomendou ao governo federal o que segue:  

                                

                                                              Acórdão nº 2025/2020/TCU 

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; 

 
 

9.1 Da responsabilização do gestor  

 

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

                                                             
20 ACÓRDÃO Nº 2025/2020/TCU- Plenário/ Processo nº TC 016.769/2020-1/Relatório de Acompanhamento. 
 

http://www.amm.org.br/
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
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§5º ao §8º 21 poderá ser responsabilizado nas esferas civil, administrativa e penal, na forma 

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 webnário22 e outros similares, no portal da CNM.  

 

 

10.0 Considerações Finais 

 

 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, na vida o show tem que continuar, e independente do 

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

                                                             
21 § 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. 
 
§ 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. 
22 Fonte: #LeiAldirBlanc #controle #Fiscalização - Webinário/ Lei Aldir Blanc: Controle Fiscalização-TV Portal CNM 
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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 

 

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

 
 
 
 

NEURILAN FRAGA 
Presidente  
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