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AMM ALERTA  
Recursos Lei Aldir Blanc / Reversão ou Devolução  

 

COMUNICADO Nº 8/2020 

“ Esclarecimentos sobre o processo de REVERSÃO aos Estados, conforme previsto no § 2º do 
art. 3º da Lei 14.017/2020 e regulamentado no art. 12 do Decreto 10.464/2020.” 

 

 

ASSUNTO:  Reversão de recursos da lei Aldir Blanc ao fundo estadual da 
cultura ou devolução à União.   

 

 

O MINISTÉRIO DO TURISMO/SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA/SECRETARIA 

NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL, editou e publicou na 

data de hoje, esclarecimentos acerca do processo de REVERSÃO aos Estados, conforme 

previsto no § 2º do art. 3º da Lei 14.017/2020 e regulamentado no art. 12 do Decreto 

10.464/2020. 

Trata-se de dispositivo da Lei Aldir Blanc que determina que “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. (§ 2º do art. 3º 

da Lei 14.017/2020). 

Feito estas anotações, o Comunicado 08/2020 assegura que:  

1) O processo de REVERSÃO dos recursos, conforme especificado no § 2º do 

art. 3º da Lei 14.017/2020 e regulamentado no art. 12 do Decreto 10.464/2020, consiste na 

transferência dos recursos dos Municípios para o Estado de sua territorialidade, quando 

da não programação (adequação da Lei Orçamentária Anual - LOA) 

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do crédito na 
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conta corrente específica para execução dos recursos da Lei Aldir Blanc gerada diretamente na 

Plataforma+Brasil. 

2) No caso da não programação (adequação da LOA) dentro do prazo de 60 

(sessenta) dias contado da data do crédito na conta corrente específica, o Município deverá 

transferir os recursos em até 10 (dez) dias, conforme § 2º do art. 12 do Decreto 10.464/2020, 

para à conta corrente do Estado de sua territorialidade, listada no Comunicado nº 6/2020 

(https://www.in.gov.br/web/dou/-/comunicado-n-6-de-5-de-novembro-de-2020-286847407). 

3) Caso o Município tenha feito a programação dos recursos (adequação da LOA), 

não há que se falar em REVERSÃO, apenas em DEVOLUÇÃO dos recursos. 

4) O prazo para que os Municípios promovam a REVERSÃO dos recursos aos 

Estados se encerra em 31/12/2020. Após esse período, os recursos, programados ou não, 

deverão ser devolvidos, ou seja, restituídos à Conta Única do Tesouro, conforme art. 15 do 

Decreto 10.464/2020. 

5) Na primeira semana de janeiro a Secretaria Especial da Cultura emitirá novo 

comunicado orientando especificamente o processo de DEVOLUÇÃO dos recursos. 

O Comunicado 06/2020, ressalta “ que cabe ao Município atender ao prazo previsto e 

promover a reversão dos recursos, sob pena de devolução aos cofres da União no caso de 

desrespeito ao dispositivo, e no mesmo instrumento apresenta a seguinte conta para efetuar a 

REVERSÃO do recurso ao Estado:  

DADOS DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESTADUAL DA CULTURA DE MATO GROSSO 

ENTE 
RECEBEDOR 

UF 
CNPJ ENTE 

RECEBEDOR 

FUNDO / 
ÓRGÃO 

VINCULADO 

CNPJ FUNDO / 
ÓRGÃO 

VINCULADO 

AGÊNCIA 
BANCÁRIA 

DV 
AGÊNCIA 

CONTA 
BANCÁRIA 

DV 
CONTA 

ESTADO DE 
MATO 

GROSSO 
MT 03507415000144 

ESTADO DE 
MATO 

GROSSO 
03507415002600 3834 2 7078 5 

 

Alertamos que o termo REVERSÂO está relacionado a não destinação ou não 

programação dos recursos (adequação na LOA) no prazo máximo de 60 dias após o crédito em 

conta corrente do município. Assim, somente aqueles municípios que 

não agilizaram as tarefas obrigatórias para utilização da política 

voltada a área da cultura, farão a reversão até dia 31/12/2020. Os 
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demais, mesmo aqueles que cumpriram com os procedimentos exigidos na lei e no decreto, e 

que por ventura, não utilizaram a totalidade dos recursos, farão DEVOLUÇÃO e não reversão.  

Outro ponto que a AMM alerta é que para ambos, recursos destinados/programados 

ou não, passado a data do dia 31/12/2020, o recurso será DEVOLVIDO apenas aos cofres 

da União sem possibilidade de entregá-los ao Estado.  

Diante do exposto, recomendamos que seja feito a REVERSÃO para que o Estado de 

Mato Grosso alcance estes recursos de forma a continuar beneficiando o nosso setor cultural a 

quem de direito, e não permita a DEVOLUÇÃO à União.  

 

 

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2020. 

                                      

 

 

 

            Neurilan Fraga 
                                                             Presidente  
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