SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE
ARTIGOS E INCISOS DA REGULAMENTAÇÃO
FEDERAL DA LEI ALDIR BLANC nº 14.017
Os Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, reunidos no dia 18 de agosto de 2020,
com representantes da Confederação Nacional dos Municípios – CNM, tendo como
pauta a análise da regulamentação da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) por meio do Decreto
nº 10.464/2020 e, em razão do webinário sobre a LAB programado pela CNM e o TCU
para o próximo dia 20 de agosto, decidiram pelo encaminhamento ao Tribunal de Contas
da União, as questões abaixo relacionadas:
1. A forma de realização dos projetos se dará apenas pelo meio eletrônico, face a
redação da lei e do decreto regulamentador (art. 2º, inciso III da Lei e do Decreto)?
Decreto
Art. 2º, III - compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios elaborar e publicar
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, em observância
ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020.
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.
Lei
III - 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 atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas
pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

Art. 13. Enquanto vigorar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, a concessão de recursos no âmbito do Programa
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dos programas federais de apoio ao audiovisual,
bem como as ações estabelecidas pelos demais programas e políticas federais para a
cultura, entre os quais a Política Nacional de Cultura Viva, estabelecida nos termos da
Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, deverão priorizar o fomento de atividades culturais
que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais
e de plataformas digitais ou meios de comunicação não presenciais, ou cujos recursos
de apoio e fomento possam ser adiantados, mesmo que a realização das atividades
culturais somente seja possível após o fim da vigência do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

2. Há vedação de participação apenas de residentes do Estado em razão do contido no
art. 2º, §2º, do Decreto? Tal previsão não vai contra a própria ideia da descentralização
/ regionalização dos recursos financeiros provenientes da Lei Aldir Blanc, sobre tudo
no atendimento dos artistas locais em situação de vulnerabilidade? Como fica a
análise de uma previsão com outra, conforme abaixo?
Decreto
Art. 2º, § 2º Os beneficiários dos recursos contemplados na Lei nº 14.017, de 2020, e
neste Decreto deverão residir e estar domiciliados no território nacional.
Art. 9º, § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão desempenhar, em
conjunto, esforços para evitar que os recursos aplicados se concentrem nos mesmos
beneficiários, na mesma região geográfica ou em um número restrito de trabalhadores
da cultura ou de instituições culturais.
Sugestão de Questionamento para este item: Tendo em vista o conflito aparente entre
Art. 2º, § 2º e o Art. 9º, § 1º ambos do Decreto referido, no entender do TCU existe
vedação de distribuição de recursos para beneficiários não residentes em Estados e
Municípios que estejam responsáveis localmente pela distribuição dos recursos?

3. Qual o entendimento de ação “em conjunto” prevista no art. 2º, §3º, do Decreto?
Há necessidade de instrumento formal para efetivação dessa situação?
Decreto
Art. 2º, § 3º Para a execução das ações emergenciais previstas no inciso III do caput,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão, em conjunto, o âmbito em que
cada ação emergencial será realizada, de modo a garantir que não haja sobreposição
entre os entes federativos.

4. Como e quando se dará a homologação dos cadastros estaduais? Será considerado
para fins de devolução das informações aquelas enviadas por lote pela DataPrev? Ela deve

ser prévia ao pagamento dos valores oriundos da Lei Aldir Blanc? Há responsabilidade
solidária do Ministério do Turismo em relação aos pagamentos decorrentes do cadastro?
Decreto
Art. 2º, § 7º As informações obtidas de base de dados dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios deverão ser homologadas pelo Ministério do Turismo.

5. Qual número poderá ser utilizado para fins de identificação da organização ou
espaço beneficiário, nos termos do art. 2º, §8º do Decreto? Consta no Anexo I, na
“LISTAGEM INDIVIDUALIZADA DOS BENEFICIÁRIOS”, para pagamento de Subsídio,
a indicação de informar CPF. Com isso, pode ser aceito o número de documento para
a identificação da organização ou espaço beneficiário? Seria cabível eventual “carta
de anuência” para as finalidades propostas no §8º?
Decreto
Art. 2º, § 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.

5.1. Tendo em vista as responsabilidades apontadas pelo disposto no Art. 2º, § 9º e as
exigências gravadas no Art. 2º, e nos § 5º e § 6º questiona-se a este órgão de controle
se há orientações especificas para operacionalização dos procedimentos previstos a
fim de resguardar as ações dos gestores.
Decreto:
Art. 2º § 5º O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento do disposto nos
incisos I e II docaputfica 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.
Art. 2º § 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.
Art. 2º § 9º O agente público responsável pelo pagamento em desacordo com o disposto
nos § 5º ao § 8º poderá ser responsabilizado nas esferas civil, administrativa e penal, na
forma prevista em lei.

6. O conteúdo do Anexo II do Decreto, constando no formulário descrição de
atividades realizadas a parir de junho de 2019, não vai contra o previsto na própria
Lei Aldir Blanc, a qual prevê realização de atividades nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses?

Decreto
Art. 4º Farão jus à renda emergencial prevista no inciso I do caput do art. 2º os
trabalhadores da cultura com atividades interrompidas que comprovem:
I - terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos vinte e
quatro meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 2020,
comprovada a atuação por meio da apresentação de:
a) autodeclaração, conforme modelo constante do Anexo II; ou
b) documentação, conforme lista exemplificativa constante do Anexo II;

7. Conselheiros de cultura se enquadram na descrição do art. 6º, §2º do Decreto?
Decreto
§ 2º São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados
com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e todos os agentes públicos,
independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função
temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de
mandato eletivo.

8. O que é possível entender por “economicamente mensuráveis” em relação à
contrapartida prevista no art. 6º, §5º do Decreto? É possível a apresentação de
planilha estimada de remuneração e insumos para os fins propostos?
Decreto
Art. 6º, § 5º Para fins de atendimento ao disposto no art. 9º da Lei nº 14.017, de 2020, os
beneficiários do subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º apresentarão
ao responsável pela distribuição, juntamente à solicitação do benefício, proposta de
atividade de contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis.

9. Quais cadastros e quais os prazos para publicação dos cadastros a serem
homologados, os termos do art. 6º, §8º do Decreto?
Decreto
Art. 6º, § 8º A lista de cadastros federais homologados será publicada em canal oficial
do Governo federal.

10. A expressão “destinação” prevista no art. 10, §3º c/c §4º do mesmo artigo, do
Decreto pode ser entendida como efetivação do pagamento? Ou ainda a realização
de mero empenho pode contemplar o exigido? Até quando é possível realizar os
pagamentos decorrentes da “programação” publicada?
Decreto
Art. 10, § 3º O prazo para publicação da programação ou destinação dos recursos de

que trata o art. 2º será de sessenta dias para os Municípios e de cento e vinte dias para
os Estados e o Distrito Federal, contado da data de recebimento dos recursos.
§ 4º Para cumprimento do disposto neste artigo, considera-se como publicada a
programação constante de dotação destinada a esse fim na lei orçamentária vigente
divulgada em Diário Oficial ou em meio de comunicação oficial.

11. Na hipótese de necessidade de realizar pagamentos além do prazo previsto no
art. 15, como ficaria a restituição dos valores?
Decreto
Art. 15. Encerrado o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 2020, o saldo remanescente das contas específicas de que trata o art. 11 será
restituído no prazo de dez dias à Conta Única do Tesouro Nacional por meio da emissão
e do pagamento de Guia de Recolhimento da União eletrônica.

12. As taxas do Banco do Brasil poderão ser pagas com o rendimento financeiro da
aplicação do recurso oriundo da Lei Aldir Blanc?
Decreto
Art. 11, § 1º O Ministério do Turismo disponibilizará, pelo prazo de sessenta dias, contado
da data da publicação deste Decreto, na Plataforma +Brasil, os programas para que os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios indiquem a agência de relacionamento do
Banco do Brasil para a qual serão transferidos os recursos e o plano de ação para a sua
execução, observado o disposto no art. 2º.

13. Como será a fiscalização/monitoramento do recurso no caso da reversão?
Decreto
Art. 12, § 1º 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, contado da data a que se refere o caput.

14. Artigo 16 do Capítulo VIII: Se o encerramento da prestação de contas em 31 de
junho de 2021, como fazer o edital de fomento para o Audiovisual?
“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.”

15. Tendo em vista a previsão constante no Art. 2º, III, questiona-se se há
possibilidade de nos editais e/ou chamadas públicas serem desenhados de forma
mista, contemplando mais de um seguimento, como por exemplo em um único
evento, haver distribuição de recursos para premiações, aquisições de serviços, de
produções audiovisual, etc...
Decreto.
Art. 2º, III - compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios elaborar e publicar
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, em observância
ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020.
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