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PASSO A PASSO

PASSO A PASSO PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC 
NOS MUNICÍPIOS
O presente documento contém um conjunto de orientações 
sobre a Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017,de 29 de junho de 2020) 
e é direcionado aos gestores públicos municipais do Estado 
de Pernambuco. Seu conteúdo está baseado em diretrizes da 
Confederação Nacional dos Municípios (CMN), que editou 
Nota Técnica com referências detalhadas em vídeos tutoriais, e nas 
orientações do Grupo de Municípios, da Secretaria de Cultura de 
Pernambuco - Secult-PE, no âmbito do suporte à Lei no Estado. 
O objetivo é o apoio a esses entes federados na execução 
da Lei Aldir Blanc.

A execução da Lei Aldir Blanc no Estado está sendo feita por meio 
do Mapa Cultural de Pernambuco:
www.lab.mapacultural.pe.gov.br

Todas as informações relativas à execução da Lei Aldir Blanc pela 
Secretaria de Cultura de Pernambuco estão sendo constantemente 
publicadas no portal: www.cultura.pe.gov.br/aldirblanc

Confira também o Linktree que reúne conjunto de documentos 
elucidativos específicos para os gestores municipais e beneficiários 
dos incisos I e II da Lei Aldir Blanc:
https://linktr.ee/aldirblancpe_municipios

Contatos disponíveis aos gestores 
e gestoras dos municípios: 

whatsapp business 
http://bit.ly/faleconosco_municipios_pe

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/NT_n.54.2020_A-Lei-Aldir-Blanc-pos-regulamentacao-federal-.pdf
http://www.lab.mapacultural.pe.gov.br/
http://www.cultura.pe.gov.br/aldirblanc
https://linktr.ee/aldirblancpe_municipios
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1º PASSO

O QUE CABE AOS MUNICÍPIOS NA LEI 
ALDIR BLANC?
1.1 Inciso II - Compete aos municípios e ao Distrito Federal distribuir 
os subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos 
e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que 
tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de 
isolamento social, em observância ao disposto no inciso II do caput 
do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020; e

1.2 Inciso 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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm#art2ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm#art2ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm#art2iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm#art2iii
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2º PASSO

PLANEJAR APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE DO MUNICÍPIO
2.1.  Do recurso total que cabe ao município (confira aqui), a gestão 
deve garantir a destinação  de subsídios mensais entre R$3 mil e 
R$10 mil para a manutenção dos espaços culturais do seu território, 
estabelecendo critérios e regras de transparência, prestação de 
contas e contrapartida (Inciso II);
 
2.2 Pelo menos 20% dos recursos recebidos devem ser aplicados 
em ações de fomento à cultura: editais, chamadas públicas, 
prêmios, aquisição de  bens e serviços vinculados ao setor cultural 
e outros instrumentos voltados à manutenção de agentes, espaços, 
iniciativas, cursos, produções, desenvolvimento de atividades da 
economia criativa e economia solidária que possam ser transmitidas 
pela internet  ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras 
plataformas digitais (Inciso III).

2.3. Respeitadas as determinações da Lei 14.017/20 (vide itens 2.1 e 
2.2), o gestor municipal deve definir a distribuição de recursos entre 
os incisos II e III e elaborar seu Plano de Ação;

https://www.lab.mapacultural.pe.gov.br/duvidas.php
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3º PASSO

FAZER CADASTRO NA 
PLATAFORMA + BRASIL
3.1. O município precisa se cadastrar ou atualizar seu cadastro na 
Plataforma + Brasil, fornecendo as informações necessárias para 
o repasse dos recursos (CNPJ, se possui ou não Fundo de Cultura, 
conta bancária etc.) É por meio dessa plataforma que a União, após 
a atualização cadastral, irá inserir cada município na programação 
de gestão de recursos; 

3.2. Os valores serão transferidos do Fundo Nacional da Cultura, 
administrado pelo Ministério do Turismo, preferencialmente para 
os fundos municipais e distrital de cultura. A ausência de Fundo 
Municipal de Cultura não impede o recebimento dos recursos. 
Nesse caso, o Ministério do Turismo, por meio da  Plataforma + 
Brasil, irá disponibilizar uma conta bancária específica no Banco do 
Brasil para o depósito e aplicação dos recursos  da Lei Aldir Blanc, 
cabendo ao município indicar a agência;

http://plataformamaisbrasil.gov.br/
http://plataformamaisbrasil.gov.br/
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4º PASSO

AJUSTAR A LOA 2020 AOS RECURSOS 
RECEBIDOS VIA LEI ALDIR BLANC
4.1.A execução das ações previstas no Plano de Ação decorre de um 
contexto de excepcionalidade imposto pelo estado de calamidade. 
Desse 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: 

4.1.1 Crédito Especial: despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica;

4.1.2. Crédito Extraordinário:despesas urgentes e imprevistas, em 
caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública;

4.2. O município deverá  optar pela  escolha 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.Recomenda-se ao 
dirigente municipal consultar a Procuradoria do seu município.

4.3. Para fins de  ampliar a transparência e o controle dos 
gastos realizados, é recomendável a criação de Programa ou 
Ação Orçamentária específica para as despesas relacionadas à 
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; 
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5º PASSO

OPERAR PLANO DE AÇÃO NA 
PLATAFORMA + BRASIL
5.1.  O município deve inserir na Plataforma + Brasil o seu Plano de 
Ação, informando como será feita a gestão dos recursos  da Lei Aldir 
Blanc, com indicação da distribuição dos valores entre os incisos II e 
III, das metas, e informações básicas a exemplo do ente recebedor, 
do fundo recebedor, do órgão repassador, do programa, do fundo 
repassador, do diagnóstico/justificativa, dos objetivos e da indicação 
da aplicação dos recursos; 

5.2. O Plano de Ação será analisado pelo Ministério do Turismo e, 
se estiver em concordância com a Lei 14.017/2020 e  com o Decreto 
10.464/2020 será aprovado pelo Governo Federal. Logo depois, a 
Plataforma +Brasil criará, automaticamente, uma conta bancária 
específica na agência de relacionamento do Banco do Brasil 
indicada pelo Município.

5.3 A  liberação e transferência dos recursos será feita de acordo 
com o CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS já divulgado;

5.4. O Plano de Ação inicial poderá ser  alterado no decorrer da 
execução da Lei, para atender à necessidade de redistribuição 
dos recursos entre os incisos II e III. Nesse caso é obrigatório que, 
posteriormente, seja informada a alteração no relatório de gestão 
(motivos, mudanças etc);

5.5. Após o recebimento dos recursos, os Municípios terão até 60 
dias para realizar a publicação da programação ou a destinação 
dos recursos de que trata o Art. 2º. 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;

5.6. Os recursos da União para os municípios devem ser repassados 
aos espaços (Inciso II) e aos contemplados pelo Inciso III, na sua 
totalidade, até o dia 31 de dezembro de 2020. A operacionalização 

http://portalsnc.cultura.gov.br/pagamentos-realizados-aos-estados-e-municipios/
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destes repasses aos contemplados pelo municípios, poderá ser feita 
utilizando a plataforma do Mapa Cultural de Pernambuco, por meio 
do link www.lab.mapacultural.pe.gov.br , caso seja uma opção da 
gestão municipal, cujo detalhamento será feito mais adiante;

5.7. Os Municípios apresentarão o relatório de gestão final a que se 
refere o Anexo I da Lei 14.039 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. Esse relatório de gestão final a 
que se refere o Anexo I, estará disponível para preenchimento na 
Plataforma +Brasil;

http://www.lab.mapacultural.pe.gov.br/
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6º PASSO

CRIAR REGULAMENTAÇÃO 
MUNICIPAL
6.1 De acordo com a orientação dada pelo Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), os Municípios deverão editar regulamento 
com os procedimentos necessários à aplicação dos recursos em 
âmbito local. A CNM recomenda que os entes locais, garantindo 
ampla publicidade, publiquem um ato formal do Poder Executivo 
Municipal – por exemplo, um Decreto –, que regulamente, de forma 
específica, a concessão do inc. II do Art. 2º e, de maneira geral, a 
execução do inc. III do Art. 2º.

6.2. De acordo com a CNM, o regulamento determinará todo o 
regramento referente à concessão do subsídio mensal e, além disso, 
estabelecerá o regramento geral a ser observado nas publicações 
posteriores de editais, chamadas públicas ou outros instrumentos. A 
entidade ainda explica que, a princípio, os Municípios não precisam 
aguardar o recebimento dos recursos financeiros em sua conta 
bancária para editar este regulamento.

6.3. A Secretaria de Cultura de Pernambuco recomenda que o 
Decreto municipal contenha: os recursos  destinados ao Município; 
os instrumentos de repasse (subsídios aos espaços culturais, editais, 
chamadas, prêmios, aquisição de bens e serviços); critérios pré-
definidos e publicizados amplamente, o responsável pela gestão 
e execução dos recursos; o recebimento fundo a fundo ou por 
meio de conta específica; a criação do comitê ou comissões de 
acompanhamento e fiscalização, sua composição e atribuições. 

6.4. Na inexistência de Secretaria de Cultura, o município deve 
designar um órgão público como responsável pela gestão e 
execução dos recursos. Isso deverá ser informado na Plataforma + 
Brasil;

6.5 É recomendado que o Município estruture um trabalho conjunto 
entre instâncias da prefeitura, como o órgão gestor de cultura, o 
conselho de cultura e os setores jurídico, financeiro, contábil e de 
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transferências. Essa atuação conjunta será fundamental para o 
desenvolvimento da execução desses recursos. 
6.6 Na inexistência de Conselho Municipal de Cultura, sugere-se a 
criação de um Comitê de Acompanhamento Municipal da Lei Aldir 
Blanc, que seja composto por representantes da sociedade civil, 
de caráter temporário e consultivo, com a atribuição de  auxiliar os 
órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal no planejamento, 
implementação e fiscalização das ações emergenciais previstas pela 
Lei Federal;

6.7 A critério da gestão municipal, o comitê ou a comissão de 
acompanhamento poderá ser formalizado(a) na regulamentação 
municipal.
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7º PASSO

FISCALIZAR E APROVAR 
CONTRAPARTIDA DO INCISO II
7.1. O Poder Público deve realizar a fiscalização da contrapartida 
relativa ao  inciso II (espaços culturais) que acontecerá após o 
reinício das atividades.  Essa contrapartida deverá direcionar-se,  
prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou a atividades 
em espaços públicos da própria comunidade onde foi cadastrado, 
de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e 
planejamento definido com o ente federativo responsável pela 
gestão pública de cultura local.

7.2. A contrapartida economicamente mensurável (parágrafo 5o. 
do Art.6o. do Decreto Federal 10.464 de 17 de agosto de 2020)  
consiste na apresentação de proposta de atividade que permita 
aferir se o custo de sua realização é proporcional ao valor de 
contrapartida definido nas regras estabelecidas para o recebimento 
do subsídio. Os custos da atividade podem ser apresentados 
em planilha com estimativa de remuneração e insumos para sua 
realização.
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8º PASSO

COMO CADASTRAR OS ESPAÇOS 
CULTURAIS DE  PERNAMBUCO
8.2. Ao lançarem seus cadastros, os municípios devem divulgar o 
período de recebimento das inscrições e posteriormente homologar 
as mesmas.

8.3. O Município, ao cadastrar os espaços culturais sem CNPJ, terá 
que criar, nesse momento, um código de identificação único para o 
espaço beneficiado e o vincular ao CPF do solicitante/representante;

 
8.3.1 Entende-se como “número ou código de identificação único” 
o número ou código da entidade beneficiária (organização ou 
espaço cultural) no cadastro do ente local, homologado, que 
comprove a vinculação ao CPF solicitante do subsídio como gestor 
e/ou responsável por aquele espaço e permita garantir, ao gestor 
local, que um mesmo espaço ou organização não seja apoiado em 
duplicidade;

8.3 Após o cadastramento, será necessária uma etapa de análise 
e validação dos dados enviados, para certificar que os espaços 
atendem aos requisitos necessários para recebimento dos recursos 
da Lei de acordo com o estabelecido para o Inciso II.

8.4. A validação dos cadastros é de responsabilidade do Poder 
Público, mas é importante que considere  a participação e 
acompanhamento dos Conselhos, ou Comitês ou Fóruns compostos 
pelo poder público e sociedade civil. 

8.4.1 A consulta será feita pela plataforma do DATAPREV, por 
meio do gestor ou responsável  pela análise de documentação 
e avaliação, cadastrados. Essa plataforma é de uso exclusivo das 
Prefeituras e do Estado. A DATAPREV fornecerá informações de 
dados de âmbito federal referente às consultas dos CPFs e CNPJs 
dos inscritos.  Nos âmbitos locais e estaduais, o próprio ente terá 
que fazer a consulta nos órgãos necessários;

https://auxiliocultura.dataprev.gov.br/auxcultura/
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9º PASSO

CASO OS MUNICÍPIOS OPTEM POR 
EXECUTAR A LEI ALDIR BLANC PELO 
MAPA CULTURAL DE PERNAMBUCO
9.1. A gestão estadual, por meio da Secretaria de Cultura de 
Pernambuco, está oferecendo a plataforma Mapa Cultural de 
Pernambuco para os municípios. A plataforma é uma ferramenta 
facilitadora, que permite a criação de oportunidades, um recurso 
disponível no sistema e que tem sido usado para efetuar os 
cadastros previstos pela Lei Aldir Blanc (inciso I e II). Pode também 
facilitar na criação dos editais, citados no inciso III da lei emergencial 
cultural. 

9.2. Os municípios podem realizar seus cadastros específicos, mas 
é  importante que todos os agentes culturais – trabalhadoras/
es da cultura e espaços culturais do Estado e dos Municípios - se 
cadastrem no Mapa Cultural, pois assim estarão contribuindo para 
a construção de um Cadastro Cultural Único para Pernambuco, 
ampliando a participação dos municípios em editais ou prêmios do 
Estado e possibilitando o intercâmbio e a integração das políticas 
culturais municipais e a estadual;

9.3. Os municípios que fizerem a opção de uso do Mapa Cultural de 
Pernambuco devem assinar o Termo de Cooperação Técnica com 
a Secretaria de Cultura de Pernambuco, antes de realizarem por 
esta plataforma o cadastramento dos seus espaços e organizações 
culturais (conforme inciso II, art. 2º da Lei Aldir Blanc). 

9.4.Na sequencia, deverá ser indicado um gestor local para 
se cadastrar no Mapa como agente individual, tornando-se o 
responsável legal pela inserção dos dados referentes ao seu 
município.

https://www.mapacultural.pe.gov.br/
https://www.mapacultural.pe.gov.br/
https://docs.google.com/document/d/1bBOUxQBb3lK1gsAGz4sZJL-XAKqQ10mT/edit#
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10º PASSO

A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 
BENEFICIÁRIOS
10.1. O beneficiário do subsídio mensal previsto no inciso II do 
caput do art. 2º  da Lei 14.017/20 apresentará prestação de contas 
referente ao uso do benefício ao município, no prazo de cento e 
vinte dias após o recebimento da última parcela do subsídio.

10.1.2. A prestação de contas de que trata o referido artigo deverá 
comprovar que o recurso recebido foi utilizado para gastos relativos 
à manutenção da atividade cultural do beneficiário. Esses poderão 
incluir despesas realizadas com internet; transporte; aluguel; 
telefone; consumo de água e luz; e outras despesas relativas à 
manutenção da atividade cultural, conforme o Decreto Federal 
10.464/20, Art.7o.,parágrafo 2o. 

10.1.3 É fundamental reforçar junto aos beneficiários do Inciso II que 
eles devem guardar todos os recibos e notas fiscais  das despesas 
realizadas com os recursos da Lei porque deverão constar no 
relatório final. A Lei é ampla quando se refere a espaços culturais, 
mas quando se refere à prestação de contas, as orientações 
remetem exclusivamente aos espaços físicos,  desconsiderando 
que parte do setor cultural não tem sede física, quer sejam geridos 
por pessoas jurídicas ou físicas. Para a segurança jurídica do gestor 
municipal, é importante definir parâmetros na regulamentação local.

10.1.4. O município responsável pela concessão do subsídio mensal 
previsto no inciso II do caput do art. 2º 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 foram aprovadas ou 
não e quais as providências foram adotadas em caso de terem sido 
rejeitadas.REF DA LEGISLAÇÃO: § 3º, do Art. 7º do Decreto Federal 
Nº 10.464/2020

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.464-de-17-de-agosto-de-2020-272747985
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.464-de-17-de-agosto-de-2020-272747985
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10.2. Em relação à prestação de contas do Inciso III,  a convocatória 
para as modalidades de fomento definidas em âmbito municipal 
deve conter as orientações para a prestação de contas, caso haja. É 
fundamental que sejam simplificadas e baseadas no cumprimento 
dos objetivos pactuados.
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11º PASSO

ELABORAR RELATÓRIO DE GESTÃO 
FINAL
11.1 O Relatório de Gestão a ser entregue pelo município será uma 
aba da Plataforma +Brasil e deverá ser preenchido diretamente 
nela. No relatório, o município informará o que planejou e o que foi 
realizado efetivamente, justificando as divergências.

11.2 O município deverá preencher devidamente a categorização 
dos lançamentos, ou seja, onde o recurso foi aplicado. Ex: R$ 200 
mil para o inciso II, R$ 100 mil para inciso III, entre outros.

11.3 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informar 
no relatório de gestão final a que se refere o Anexo I:

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 PDF;
VI - a comprovação do cumprimento dos objetos pactuados 
nos instrumentos, devendo ser fundamentada nos pareceres de 
cumprimento do objeto pactuado com cada beneficiário, atestados 
pelo gestor do ente federativo responsável pela distribuição dos 
recursos.; e
VII - na hipótese de não cumprimento integral dos objetos 
pactuados nos instrumentos, a identificação dos beneficiários e as 
providências adotadas para recomposição do dano.
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.
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Sobre o Mapa Cultural: 
Uma Plataforma digital e colaborativa 
de informações sobre o setor 
artístico e cultural  

O Mapa Cultural é um software livre, com base em código aberto 
que resulta numa plataforma colaborativa, com informações sobre 
agentes, espaços, eventos e projetos culturais, fornecendo ao setor  
público uma radiografia da área de cultura e à cidadã e ao cidadão 
um mapa de espaços e eventos culturais da região. A ferramenta 
foi utilizada pelo antigo Ministério da Cultura, alinhada ao Sistema 
Nacional de Informação e Indicadores Culturais do Ministério da 
Cultura (SNIIC) e contribui para a realização de alguns dos objetivos 
do Plano Nacional de Cultura (PNC), ambos componentes do 
Sistema Nacional de Cultura (SNC), conforme o Art. 216-A, § 2º, V e 
VII, da Constituição Federal.

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura 
tem desenvolvido trabalhos coletivos, integrados e colaborativos, 
entre os estados desde a elaboração do Projeto de Lei Aldir 
Blanc - Lei N. 14.017, de 29 de Junho de 2020, que criou ações 
emergenciais a serem adotadas, durante o estado de calamidade 
pública, para os setores culturais.

Os esforços do Fórum Nacional foram organizados nos seguintes 
Grupos de Trabalho: Fundos, Cadastros, Municípios, Espaços 
Culturais e Auxílio Emergencial. As decisões e encaminhamentos 
do GT Cadastros incluíram o uso do projeto Mapas Culturais, da 
Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo, como 
alternativa de sistema de informação, para a execução da lei 
emergencial.

Retomou-se, dessa maneira, a articulação de uma rede de 
gestores e desenvolvedores com os estados mantenedores de 
Mapas Culturais, organizada, por sua vez em SubGrupos de 
Trabalho: Governança, Desenvolvimento, Infraestrutura e Suporte/
Comunicação, que têm trabalhado paralelamente e contam com 
a participação e/ou acompanhamento também de Municípios 
e parceiros, como a empresa Hacklab, co-responsável pela 
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customização do projeto no Brasil, a partir de 2013, patrocinado 
pelo  Instituto Tim. 

O Mapa Cultural de Pernambuco foi lançado em 2017 em parceria 
com o instituto TIM e a empresa HackLab. Seu servidor está 
localizado na Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI) 
de Pernambuco e desde meados de maio, que essa instituição vem 
cooperando para realizar ajustes e aprimoramentos na plataforma 
do sistema. 

O Mapa Cultural de Pernambuco é uma plataforma livre, gratuita e 
colaborativa de mapeamento da Secretaria da Cultura do Estado do 
Pernambuco e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco. O objetivo é traçar o cenário cultural pernambucano, 
com o acesso compartilhado e colaborativo de informações sobre 
eventos, programas, espaços e agentes culturais. Qualquer cidadã 
ou cidadão, organização ou empresa pode ser um usuário na 
plataforma. 
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