
O QUE OS MUNICÍPIOS PRECISAM 
FAZER PARA EXECUTAR A LEI 

ALDIR BLANC? 



ROTEIRO DA IMPLEMENTAÇÃO 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 2 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Avaliação das ações Relatório de gestão final 

CONTROLE 

Publicidade e transparência Controle social 

IMPLANTAÇÃO 

Viabilização das ações Desafios da execução  

PLANEJAMENTO 

Diagnóstico do setor cultural Elaboração do plano de ação 



DIAGNÓSTICO DO SETOR CULTURAL 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 3 

Para realização do diagnóstico do setor cultural, muitos 
municípios e estados recorreram aos seus Cadastros Culturais. 
Esses cadastros são instrumentos fundamentais do Sistema de 
Informações e Indicadores Culturais e devem ser mantidos de 
forma permanente.  
 

No âmbito do Estado de Pernambuco, o Mapa Cultural vem se 
apresentando como uma plataforma acessível, gratuita e de 
cadastro unificado, que os municípios podem optar para 
promoverem o cadastramento cultural, sem o risco de perda de 
dados. 

§ 2º do Art. 6º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, cada ente 

federativo deverá adotar medidas que garantam inclusões e alterações 

nas inscrições ou nos cadastros, por meio de autodeclaração ou de 

apresentação de documentos, preferencialmente de modo não presencial. 



DIAGNÓSTICO DO SETOR CULTURAL 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 4 

Para realização do diagnóstico do setor cultural, muitos 
municípios e estados recorreram aos seus Cadastros Culturais. 
Esses cadastros são instrumentos fundamentais do Sistema de 
Informações e Indicadores Culturais e devem ser mantidos de 
forma permanente.  
 

No âmbito do Estado de Pernambuco, o Mapa Cultural vem se 
apresentando como uma plataforma acessível, gratuita e de 
cadastro unificado, que os municípios podem optar para 
promoverem o cadastramento cultural, sem o risco de perda de 
dados. 

http://www.mapacultural.pe.gov.br/ 



DIAGNÓSTICO DO SETOR CULTURAL 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 5 

Além dos seus cadastros, os municípios podem acessar outros 
bancos de dados com vistas à promover um levantamento do 
setor cultural do seu município. Esse acesso deve se dar 
inclusive naqueles que, em um primeiro olhar, não teriam 
vínculo direto com a cultura.  

Cadastro de entidades culturais locais ou de representação 
estadual ou regional | CPC (FUNCULTURA) | 

http://culturaviva.gov.br/ | http://bibliotecas.cultura.gov.br/ |  
www.museus.cultura.gov.br | http://sad.ancine.gov.br/ | 

http://pontosdememoria.cultura.gov.br | 
http://dados.cultura.gov.br/organization/fundacao-nacional-

de-artes-funarte 



DIAGNÓSTICO DO SETOR CULTURAL 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 6 

É o diagnóstico do setor cultural que vai dar as condições 
para que os gestores culturais promovam a elaboração do 
Plano de Ação, que deverá ser inserido na Plataforma 
+Brasil. 
 

Vamos ver um exemplo disso? 
 
 

Por que fazer um diagnóstico é importante?  



DIAGNÓSTICO DO SETOR CULTURAL 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 7 

É o diagnóstico do setor cultural que vai dar as condições 
para que os gestores culturais promovam a elaboração do 
Plano de Ação, que deverá ser inserido na Plataforma 
+Brasil. 
 

Vamos ver um exemplo disso? 
 
 

Esses 06 municípios respondem por 65% das entidades e 

empresas do setor cultural do estado de PE. 

MUNICÍPIO IBGE/2010  OSC MEI ME/EPP TOTAL 
Recife   1.537.704  366 4.158 789 5.313 
Olinda 377.779  93 1.015 151 1.259 

Jaboatão 644.620  54 1.006 68 1128 
Caruaru 314.912  34 503 116 653 
Paulista 300.466  22 569 59 650 

Petrolina 293.962  27 419 93 539 
TOTAL 3.469.443 596 7.670 1.276 9.542 

Por que fazer um diagnóstico é importante?  



DIAGNÓSTICO DO SETOR CULTURAL 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 8 

É o diagnóstico do setor cultural que vai dar as condições 
para que os gestores culturais promovam a elaboração do 
Plano de Ação, que deverá ser inserido na Plataforma 
+Brasil. 
 

Vamos ver um exemplo disso? 
 
 

Esses 06 municípios respondem por 65% das entidades e 

empresas do setor cultural do estado de PE. 

MUNICÍPIO IBGE/2010  OSC MEI ME/EPP TOTAL 
Recife   1.537.704  366 4.158 789 5.313 
Olinda 377.779  93 1.015 151 1.259 

Jaboatão 644.620  54 1.006 68 1128 
Caruaru 314.912  34 503 116 653 
Paulista 300.466  22 569 59 650 

Petrolina 293.962  27 419 93 539 
TOTAL 3.469.443 596 7.670 1.276 9.542 

Por que fazer um diagnóstico é importante?  

Recife vai receber R$   
10.858.633,64  

Se 80% dos recursos 
forem investidos em 

subsídio mensal 

Considerando o pgto. 
de apenas 01 parcela 

de R$ 3.000,00 

Recife só irá alcançar 
2.895 beneficiários 



ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

9 

De posse das informações do diagnóstico do setor cultural o 
município irá elaborar seu Plano de Ação. Entretanto, é 
importante que esse plano seja construído com base nas 
seguintes premissas: 
 

• Requer que os recursos sejam liberados com 
agilidade e de forma simplificada.  

Ações 
emergenciais 

• Indica que os recursos deveriam assumir caráter de 
apoio e preservação da atividade cultural. 

Manutenção de 
agentes culturais 

• Indica que as ações devem respeitar as medidas de 
distanciamento social. 

Realização de 
atividades 

culturais virtuais 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 



ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

10 O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

M1: Inciso II - Subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e 
culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias.  

• DESCRIÇÃO: Implementação do benefício da subsídio mensal, 
conforme previsto no inciso II do Art. 2º da Lei nº 14.017/2020,  
para aproximadamente xx beneficiários. 

 

M2: Inciso III - Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e 
serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos.  

• DESCRIÇÃO: Realização de Editais, chamadas públicas, prêmios, 
aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros 
instrumentos, conforme previstos no Inciso III do Art. 2º da Lei nº 
14.017/2020, a fim de contemplar aproximadamente xx 
beneficiários. 



ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

11 O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

INCISO II - SUBSÍDIO MENSAL 

Ações Valor da Ação 

Detalhamento de Recursos / 
Itens de Despesas 

Natureza de 
Despesa 

Valor de 
Custeio 

A1.1: Concessão do benefício do 
subsídio mensal para 

aproximadamente XXX espaços 
artísticos e culturais, microempresas 

e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e 

organizações culturais comunitárias 
do município. 

 R$ 
150.000,00  

339048  R$ 30.000,00  

335041  R$ 40.000,00  

336041  R$ 80.000,00  



ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

12 O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

INCISO II - SUBSÍDIO MENSAL 

Ações Valor da Ação 

Detalhamento de Recursos / 
Itens de Despesas 

Natureza de 
Despesa 

Valor de 
Custeio 

A1.1: Concessão do benefício do 
subsídio mensal para 

aproximadamente XXX espaços 
artísticos e culturais, microempresas 

e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e 

organizações culturais comunitárias 
do município. 

 R$ 
150.000,00  

339048  R$ 30.000,00  

335041  R$ 40.000,00  

336041  R$ 80.000,00  

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 

50 - Transferências a Instituições Privadas sem 

Fins Lucrativos + 41 Contribuições 

60 - Transferências a Instituições Privadas com 

Fins Lucrativos + 41 Contribuições 



ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

13 O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

INCISO III – EDITAIS E PRÊMIOS 

Ações Valor da Ação 

Detalhamento de Recursos / 
Itens de Despesas 

Natureza de 
Despesa 

Valor de 
Custeio 

A2.1:  Realização de Editais, 
chamadas públicas e/ou prêmios 
destinados ao setor cultural do 
município, a fim de contemplar 

aproximadamente xx beneficiários. 

 R$ 50.000,00  

339031  R$ 50.000,00  

339048 

335041 

336041 



ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

14 O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

INCISO III – EDITAIS E PRÊMIOS 

Ações Valor da Ação 

Detalhamento de Recursos / 
Itens de Despesas 

Natureza de 
Despesa 

Valor de 
Custeio 

A2.2:  Realização de Editais, 
chamadas públicas e/ou prêmios 
destinados ao setor cultural do 
município, a fim de contemplar 

aproximadamente xx beneficiários. 

 R$ 50.000,00  

339031  R$ 50.000,00  

339048 

335041 

336041 

48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 

50 - Transferências a Instituições Privadas sem 

Fins Lucrativos + 41 Contribuições 

60 - Transferências a Instituições Privadas com 

Fins Lucrativos + 41 Contribuições 

31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 

Desportivas e Outras 



ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

15 O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

INCISO III – EDITAIS E PRÊMIOS 

Ações Valor da Ação 

Detalhamento de Recursos / 
Itens de Despesas 

Natureza de 
Despesa 

Valor de 
Custeio 

A2.2: Aquisição de bens e serviços 
culturais vinculados ao setor cultural 

do município. 
 R$ 12.916,35 

339036    

339047 

335039 

336032 R$12.916,35 



ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

16 O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

INCISO III – EDITAIS E PRÊMIOS 

Ações Valor da Ação 

Detalhamento de Recursos / 
Itens de Despesas 

Natureza de 
Despesa 

Valor de 
Custeio 

A2.2: Aquisição de bens e serviços 
culturais vinculados ao setor cultural 

do município. 
 R$ 12.916,35 

339036    

339047 

335039 

336032 R$12.916,35 

47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição 

Gratuita 

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 



17 

 

 

O município deve inserir um Plano de Ação e indicar a 
agência do BB na Plataforma +BRASIL (P+B) até o dia 16/10. 
O Plano pode ser ajustado, desde que respeitado o % 
mínimo de 20% do Inciso III. Esse ajuste tem que ser 
justificado no relatório de gestão final. Os recursos serão 
transferidos de acordo com o cronograma abaixo: (Art. 11 do 
Decreto 10.464/2020 Comunicado SEC/Mtur nº 01/2020). 

 

 

 

Apresentação da Lei Aldir Blanc 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

Planos de Ação Aprovado Recebem até 

Lote 1 – até 01/09/2020  11/09/2020 

Lote 2 – de 02/09 a 16/09/2020  26/09/2020 

Lote 3 – de 17/09 a 01/10/2020  11/10/2020 

Lote 4 – de 02/10 a 16/10/2020  26/10/2020 
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Para viabilizar a execução das ações previstas no Plano de 
Ação o município precisará compatibilizar a sua legislação 
para dar lastro jurídico a execução da Lei Aldir Blanc. 

VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Adequação da LOA/2020 

Ajuste de legislação de apoio e fomento 

Regulamentação local 

Programação dos recursos 
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A execução das ações previstas no Plano de Ação decorre de 
um contexto de excepcionalidade imposto pelo estado de 
calamidade. Deste modo, é provável que a LOA não tenha 
previsto a realização de tais ações. Assim, faz-se necessário o 
ajuste na referida lei, a fim de que o município possa executar 
tais recursos. Esse ajuste pode se dá por: (Art. 41, Lei 4320/64) 

 

VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Adequação da LOA/2020 

• Despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica.  

CRÉDITO ESPECIAL 

• Despesas urgentes e imprevistas, em caso de 
guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

CRÉDITO 
EXTRAORDINÁRIO 
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O município deverá se utilizar estratégia jurídica que melhor 
viabilize a retificação da LOA/2020. Entretanto, é prudente que só 
seja aberto crédito extraordinário caso o município tenha 
embasamento legal para tal finalidade, a fim de evitar 
questionamentos futuros dos órgãos de controle. 

VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

 O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Adequação da LOA/2020 

CRÉDITO ESPECIAL 

Autorizado por lei e aberto 
por decreto. (Art. 42, Lei 4320) 

Depende da existência de 
fonte dos recursos. (Art. 42, 

Lei 4320) 

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO 

Aberto por decreto com 
ciência do legislativo. (Art. 

44, Lei 4320) 

Não precisa indicar de 
fonte dos recursos. (Art. 42, 

Lei 4320) 
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Para fins ampliar a transparência e controle dos gastos 
realizados, é recomendável a criação de programa ou ação 
orçamentária específica para as despesas relacionadas a Lei 
Aldir Blanc. Essa medida poderá facilitar tanto a gestão dos 
recursos como a futura prestação de contas. (Nota Técnica SEI nº 

12774/2020/ME) 
 

Adicionalmente, sendo possível, pode ser criado um 
detalhamento na classificação por fonte de recursos que 
permita identificar a destinação, possibilitando também o 
controle das despesas utilizadas na aplicação da lei. (STN/ME) 

VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Adequação da LOA/2020 
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Para fins ampliar a transparência e controle dos gastos 
realizados, é recomendável a criação de programa ou ação 
orçamentária específica para as despesas relacionadas a Lei 
Aldir Blanc. Essa medida poderá facilitar tanto a gestão dos 
recursos como a futura prestação de contas. (Nota Técnica SEI nº 

12774/2020/ME) 
 

Adicionalmente, sendo possível, pode ser criado um 
detalhamento na classificação por fonte de recursos que 
permita identificar a destinação, possibilitando também o 
controle das despesas utilizadas na aplicação da lei. (STN/ME) 

VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Adequação da LOA/2020 
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Embora a Lei Aldir Blanc tenha permitido a transferência de 
recursos da União para Estados e Municípios, com vistas à 
execução de ações emergenciais para o setor cultural, 
recomenda-se que a legislação municipal dê lastro à 
execução de tais ações.  

VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Ajuste de legislação de apoio e fomento 

33.90.48 - 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, observado o 
disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000. 



24 

Embora a Lei Aldir Blanc tenha permitido a transferência de 
recursos da União para Estados e Municípios, com vistas à 
execução de ações emergenciais para o setor cultural, 
recomenda-se que a legislação municipal dê lastro à 
execução de tais ações.  

VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Ajuste de legislação de apoio e fomento 

33.90.48 - 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, observado o 
disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000. 

Art. 26 (LC 101). A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, 
cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas 

deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no 

orçamento ou em seus créditos adicionais. 
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A execução do inciso III do Art. 2º poderá ser viabilizada por 
intermédio dos programas de apoio e financiamento à 
cultura já existentes ou por meio da criação de programas 
específicos. (Art. 9º do Decreto 10.464/2020). 
 
 

Diante disto, os gestores municipais precisam verificar se as 
suas respectivas legislações amparam a execução dos 
recursos da Lei Aldir Blanc. É papel das Procuradorias 
municipais prestar esse tipo de assistência, de modo a trazer 
segurança jurídica para os ordenadores de despesa. 

VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Ajuste de legislação de apoio e fomento 
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VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Regulamentação local 

O município deve ter como ponto de partida o Decreto nº 
10.464/2020, mantendo os aspectos que a legislação lhe 
impôs como competência e incluído os dispositivos que 
contribuam para clarificar os procedimentos necessários à 
aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc. 
 
A regulamentação não pode inovar a lei a qual pretende 
regulamentar, ou seja, não pode modificá-la, deverá apenas 
detalhar a operacionalização nos municípios, seguindo as 
diretrizes previstas na Lei nº 14.017/2020.  
 



27 

VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Regulamentação local 

DESAFIOS DA 
REGULAMENTAÇÃO LOCAL 

• O município irá criar ferramenta própria ou fará a 
adesão ao Mapa Cultural de PE? 
•Em um cenário onde a demanda pelo subsídio pode ser 
superior a capacidade de pagamento, qual medida será 
adotada pelo município? 
•Quais critérios serão utilizados pelo município para 
promover o escalonamento dos recursos? 
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VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Regulamentação local 

DESAFIOS DA 
REGULAMENTAÇÃO LOCAL 

• Como o município pretende homologar os cadastros 
dos beneficiários? 

• Quais despesas poderão ser custeadas com os recursos 
do subsídio? 

• Qual será o arcabouço jurídico que norteará as 
prestações de contas do subsídio e dos Editais? 

• Os editais serão de contratação, fomento ou 
premiação? 

• Esses editais irão exigir prestação e contrapartida? 
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VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Programação dos recursos 

Após a transferência, os municípios  terão até 60 dias e os 
estados 120 dias para publicar, no D.O. ou em site oficial, a 
programação constante de dotação destinada a esse fim na 
LOA/20. A publicação deverá ser informada no relatório de 
gestão final. (§§3º,4ºe5º Art.10 do Decreto 10.464/2020). 

 

De acordo com o Art. 8º, da LC 101/00, até trinta dias após a 
publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a 
LDO, o Poder Executivo estabelecerá a programação 
financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso.  
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VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Programação dos recursos 

Após a transferência, os municípios  terão até 60 dias e os 
estados 120 dias para publicar, no D.O. ou em site oficial, a 
programação constante de dotação destinada a esse fim na 
LOA/20. A publicação deverá ser informada no relatório de 
gestão final. (§§3º,4ºe5º Art.10 do Decreto 10.464/2020). 

 

De acordo com o Art. 8º, da LC 101/00, até trinta dias após a 
publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a 
LDO, o Poder Executivo estabelecerá a programação 
financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso.  



31 

 

 

Para garantir uma melhor execução da Lei Aldir Blanc, os 
gestores municipais precisam estar atentos a alguns desafios 
importantes da implementação: 

DESAFIOS DA EXECUÇÃO  

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

• LOA 

• LDO 

• Lei 
Específica 

LEGISLAÇÃO 

• Programação 

• Execução 

• Prestação de 
Contas 

PRAZOS 

• Restrições 
Eleitorais 

ELEIÇÃO 

Para superar esses desafios recomenda-se que os gestores locais 
formem um GT composto pelas Secretarias de Cultura e de 
Finanças, além da Procuradoria  e da Controladoria Municipal.  
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Sugere-se que esse GT tenha caráter executivo, ou seja, “ponha 
a mão na massa”, a fim de garantir as condições para a 
execução da Lei Aldir Blanc.  Essas condições perpassam pelas 
necessidade do município pactuar e dar os encaminhamentos 
essenciais a respeito do: 

DESAFIOS DA EXECUÇÃO  

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Tipo de edital e a 
modalidade de licitação 

Relacionamento com o BB e 
sistemática de pagamento. 

Processos de análise e 
seleção dos beneficiários 

Consulta às bases de dados 
federal e local 

Articulação local (CRAS) e 
com o Estado (SECULT) 

Organização da 
documentação para 
Prestação de Contas 
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O período eleitoral tem sido visto como 
um fator de obstáculo para alguns 
gestores municipais, mas não há o que 
temer, pois a Lei nº 9.504/1997 traz 
excepcionalidades que amparam a 
execução da Lei Aldir Blanc.  

DESAFIOS DA EXECUÇÃO  

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

O § 10 do Art. 73 determina que “no ano em que se realizar 
eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores 
ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos 
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei (...)”.  
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DESAFIOS DA EXECUÇÃO  

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

Em relação a divulgação dos atos da LAB, a alínea b) do inciso VI 
do Art. 73 determina que é vedada, nos três meses que 
antecedem o pleito, “autorizar publicidade institucional dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas 
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e 
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 
Eleitoral”.   

A divulgação deve ser orientada por máxima cautela, 
para que se evite a promoção pessoal de agente 
público ou qualquer forma de favorecimento 
pessoal. Qualquer tipo de informação deve ser 
divulgada de forma imparcial, sem análise de atos 
ou pessoas específicas. (AGU, 2020) 



PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA 
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Os Estados e Municípios deverão assegurar ampla publicidade 
e transparência à destinação dos recursos.  (Art.17 do Decreto 
10.464/2020). 

O Município notificará os partidos políticos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no 
Município, da respectiva liberação, no prazo de 2 dias úteis, 
contado da data de recebimento dos recursos. (Art. 2° da Lei nº 
9.452/1997) 

É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local 
de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas 
ou custodiadas. (Art. 8º da Lei nº 12.527/2011) 



CONTROLE SOCIAL 
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Embora a Lei Aldir Blanc não estabeleça expressamente a 
obrigatoriedade, é recomendável que o Conselho de Cultura 
tenha participação ativa. Inexistindo ou inativado, sugere-se 
que município crie um Comitê de Acompanhamento 
Municipal Aldir Blanc, de caráter temporário e consultivo, 
constituído formalmente de forma democrática e paritária. 
 

O Conselho ou Comitê pode cumprir o papel de auxiliar o 
município no planejamento, implementação, avaliação e 
fiscalização das ações emergenciais da lei. Salienta-se, no 
entanto, que seus membros não devem participar do 
processo de homologação ou seleção dos beneficiários, caso 
desejem pleitear os recursos. Nesse caso, sugere-se a 
constituição de uma comissão específica. 
 
 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 



AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
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Após o período de concessão dos recursos a gestão 
municipal precisa acompanhar, conforme o caso, a execução 
das ações, dos projetos e das contrapartidas dos 
beneficiários dos recursos da Lei Aldir Blanc.  
 
Incumbe ao município verificar o cumprimento da 
contrapartida a ser realizada pelos beneficiários do subsídio 
mensal . (§6º do Art. 6º do Decreto 10.464/2020) 

 
A comprovação do cumprimento dos objetos pactuados nos 
editais deverá ser fundamentada nos pareceres atestados 
pelo gestor do ente federativo responsável pela distribuição 
dos recursos. (§3º do Art. 9º do Decreto 10.464/2020) 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 



AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
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Diante deste desafio, reforça-se a importância do Conselho ou 
Comitê de Acompanhamento Municipal Aldir Blanc, de modo 
a prestar relevantes serviços chancelando o cumprimento das 
ações. É importante destacar que o Conselho/Comitê não é 
gestão pública, mas controle social.  
 
É essencial definir claramente os papeis, a fim de que o 
município não atribua ao Conselho/Comitê atribuições que são 
de competência do órgão público ou para que os membros do 
Conselho/Comitê não extrapolem em suas competências.   
 
Essa harmonização e atuação integrada pode ser um 
diferencial na execução, acompanhamento e prestação de 
contas da Lei Aldir Blanc.  
 
 
 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 
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O senso comum indica que a Prestação de Contas será no final 
do projeto. No entanto, essa fase deve ser observada durante 
todo o processo, tendo em vista que o decreto 10.464/2020 
determina uma série de obrigações a serem atendidas e 
justificadas no relatório de gestão final.  
 

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

OBRIGAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

• Publicação, prévia e em ato formal, dos critérios de 
escalonamento dos recursos do subsídio mensal. (Art. 5º) 

• Publicação da regulamentação local da Lei Aldir Blanc (§4º Art.2º) 

• Publicação da programação dos recursos recebidos por força da 
Lei Aldir Blanc. (§§4º e 5º do Art. 10) 
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RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 

OBRIGAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

• Publicação e transparência da destinação dos recursos da Lei 
Aldir Blanc. (Art.17) 

• As iniciativas apoiadas em editais deverão ter ampla publicidade 
no site oficial. (§5º do Art. 9º) 

• A publicação em Diário Oficial dos resultados dos certames em 
formato PDF (Inciso V do §2º do Art. 9º) 

• As prestações de contas dos beneficiários do subsídio e dos 
editais deverão ser analisadas pelo município e os resultados 
dessas análises deverão constar no relatório de gestão final. (§3º 
do Art. 7º e §3º do Art. 9º) 

• Adotar providências em caso dos beneficiários não 
comprovarem a execução do objeto. (Inciso VII do §2º do Art. 9º) 
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RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL 

Os entes deverão apresentar relatório de 
gestão final, em até 180 dias (29/06/21), após o 
fim do estado de calamidade pública, sob pena 
de responsabilização do gestor. (Art. 16 do Decreto 
10.464/2020). 

O agente público poderá ser responsabilizado, 
nas esferas civil, administrativa e penal; pelas 
informações apresentadas no relatório de 
gestão final. (§4º do Art. 9º do Decreto 10.464/2020). 

Toda a documentação apresentada pelos 
beneficiários dos recursos deverá ser guardada 
por 10 anos. (Art.18 do Decreto 10.464/2020). 

O que os municípios  precisam fazer para executar a Lei Aldir Blanc? 
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O QUE OS MUNICÍPIOS PRECISAM 
FAZER PARA EXECUTAR A LEI 

ALDIR BLANC? 


