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 DECRETO MUNICIPAL Nº 1194, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

“Regulamenta a destinação de recursos orçamentários 
Provenientes da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc, nº 14.017/2020,  

Regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 10.464/2020, 
e dá outras providências”. 

 
Frederico Dias Batista, Prefeito do Município de Itaoca, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei: 

 
Considerando o Decreto Federal n° 10.464 de 17 de agosto 
de 2020, que regulamenta a Lei Federal n° 14.017, de 29 de 
junho de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais 
destinadas aos setores cultural e artístico a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública; e 

 
Considerando o Decreto Legislativo Federal n° 6, de 20 de 
março de 2020, que determina, no parágrafo 4°, artigo 2°, que 
o poder executivo municipal editará regulamento com os 
procedimentos necessários à aplicação dos recursos oriundos 
da Lei Aldir Blanc. 

 
Decreta: 

 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 
Art. 1º Ficam regulamentados pelo presente instrumento, os meios e critérios para a destinação dos 
recursos a este município, provenientes da Lei Federal nº 14.017/2020, que dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas aos setores cultural e artístico a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e suas 
atualizações. 
 
Art. 2º O recurso destinado ao município, proveniente da Lei Federal 14.017/2020 será de R$ 
43.460,29 (quarenta e três  Mil, quatrocentos e sessenta reais  e vinte e nove Centavos), que terá 
seu repasse realizado pela Plataforma de Transferências de recursos da União, Mais Brasil, e será 
gerido pela Prefeitura Municipal de Itaoca, por meio do departamento Municipal de Cultura e de 
Acompanhamento e Fiscalização do grupo de trabalho da cultura formado especificamente para o 
tema.  
 
Art. 3º Para fins do presente decreto, entende-se por: 
 

I. Agente Cultural: Trabalhador e trabalhadora que participa da 
cadeia produtiva da cultura, seja individualmente ou nos espaços culturais 
descritos no artigo 8º da Lei de Emergência Aldir Blanc, podendo ser 
enquadrados nos itens descritos no artigo 6º da referida lei, prioritariamente 
residente no município de Itaoca, incluindo artista, contador de histórias, produtor 
cultural, técnico, curador, oficineiro, arte-educador, professor de escolas de arte e 
de capoeira e congêneres, que tiveram suas atividades interrompidas e que, para 
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recebimento da renda emergencial descrita no inciso I do artigo 2º da referida lei, 
devem estar devidamente enquadrados nos critérios apresentados em seu artigo 
6º;  

II. Espaço Cultural: Microempresa individual, microempresa ou 
pequena empresa da cadeia produtiva da cultura; organização cultural 
comunitária; cooperativa e instituição cultural; grupo e coletivo cultural, evento 
cultural regular, feira e demais espaços caracterizados pelo art. 8º da Lei 
14.017/2020, com atividades interrompidas em razão do estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020. 

III. Prêmio: disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 
14.017, de 2020 . Modalidade de seleção de propostas de projetos, espaços e 
territórios culturais. 

IV. Projeto Cultural: Descrição pormenorizada da contrapartida 
social a ser realizada pelo proponente beneficiário do Inciso III do art. 2º da Lei 
14.017/2020, constando:  Descrição da atividade, evento, ação, produto ou 
serviço de caráter cultural economicamente mensurado, planilha detalhada de 
custos e respectiva prestação de contas. 

 
Capitulo II 

 
Da transferência e utilização dos recursos da lei Aldir Blanc 

 
Art. 4º - Os recursos provenientes da União, com o montante especificado no Art.2º do presente 
Decreto serão distribuídos conforme inciso III, do Art. 2º da ei Federal Aldir Blanc 14017/2020, da 
seguinte maneira: 
 
III -Prêmios Editais, Chamadas públicas e  Concursos: 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. 

I.    Procedimentos: Conforme inciso III, do artigo 2º da Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc 14.017/2020, serão publicados em cada 
instrumento legal os prazos, requisitos, critérios e demais informações 
necessárias. 

II.  
Parágrafo único. A Renda Emergencial Mensal conforme inciso I, do artigo 2º da Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc 14.017/2020, será de competência do Governo do Estado de São Paulo, 
respeitados os critérios e normas por ele colocadas.  
 
§ 1º Será publicado um Edital de Mérito Cultural na categoria  prêmio, contemplando : 

 

• Músicos - Prêmios  de até 3.600,00  ( três mil e seiscentos  reais) 

• Oficineiros  da Cultura- Prêmios  de até 3.000,00 ( Três Mil e quatrocentos reais) 

• Espaços físicos Cultural – Prêmios  de até 7.000,00 ( Sete Mil reais) 

• Culinária típica- Prêmios  de até  7.700,00 ( Sete  Mil  e setecentos reais) 

• Artes Visuais – Prêmios de até 460,29 ( Quatrocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) 

• Manifestações- Prêmios de até 400,00   ( Quatrocentos  reais) 

• Coletivo da cultura (Grupos de danças, bandas, capoeiras, e etc..) – Prêmios de até 5.000,00. ( Cinco mil 

reais) 
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• Comunidades  tradicionais -  premio de até 2.000,00 reais  ( Dois mil reais) 

•  

• Artesanatos- Prêmios  de até 14.300,00 ( Quatorze Mil e trezentos  reais) 

 

 I- artes sustentáveis/ com  recursos  naturais  

 II- costureiras-bordadeiras- artes em tecidos – tricoteiras – crocheteiras – 

 

§ 2º Caso não haja inscrição, ou que o valor destinado para ações de cada segmento não seja utilizado 
em sua totalidade, poderá ser realizado o remanejamento entre os segmentos e, caso ainda sobre 
recursos, deverão ser adquiridos serviços de ações culturais formativas que utilizem, referencialmente, 
o meio virtual. 
 
Art. 5º - As estimativas dos valores aplicados em cada item de competência do município deverão ser 
especificados no Plano de Ação a ser cadastrado na plataforma do Governo Federal, denominada 
“Mais Brasil”. 
 
Art. 6 º - O montante dos recursos indicado no Plano de Ação, poderá ser remanejado de acordo com a 
demanda local conforme artigo 11 do Decreto Regulamentador Federal, respeitando a divisão dos 
recursos prevista no art. 2º da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, e tal remanejamento deverá ser 
informado no relatório de gestão final a ser enviado ao Governo Federal. 
 
Art. 7º - Só poderão pleitear os recursos do Edital de Mérito Cultural na categoria prêmio  as pessoas, 
grupos, associações, comunidades tradicionais e empresas culturais sediadas no município de Itaoca, 
inscritas no cadastro municipal de cultura e que comprovem histórico no segmento inscrito de no 
mínimo 2 anos de atuação no município, comprovados por meio de fotos, reportagens, currículos, entre 
outros a serem definidos no edital. 
 
§ 1º Os critérios de inscrição, seleção, prazos e pagamentos dos prêmios serão publicados no Edital, 
observando que: 
 

I - A inscrição será facilitada por meio de vídeo e/ou áudio;  
II - A seleção das propostas será realizada pela Comissão de Avaliação Técnica Voluntária com 
reconhecida experiência na área da cultura; 
III - O prazo entre a publicação do edital e a publicação dos premiados não poderá ultrapassar 
40 dias; 
IV – O produto resultante do prêmio será o reconhecimento da trajetória cultural do artista, 
grupo, associação, coletivo, comunidade, empresa cultural participante, registrados através de 
histórico escrito, vídeos, áudios e fotos de seus trabalhos, podendo utilizar a própria inscrição no 
edital para entregar esses materiais ou de acordo com o prazo de entrega da contrapartida 
estabelecido no edital.  

 
§ 2º Coletivos culturais de comunidades tradicionais e/ou de expressões de cultura popular, pontos de 
cultura e espaços ou grupos culturais que não possuam personalidade jurídica formal não poderão ser 
impedidos de participar da premiação, sendo necessário que uma Pessoa Física represente o coletivo, 
devendo ser entregue no ato da inscrição uma carta de autorização do coletivo cultural, espaço ou 
grupo indicando a pessoa física como seu representante, utilizando como parâmetro norteador a 
Política Nacional de Cultura Viva – Lei Federal 13.018 de 22 de julho de 2014. 
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Capitulo III 
 

Do grupo de trabalho de Acompanhamento e Fiscalização 
 
Art. 8º - Fica criado o Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc, de caráter paritário, consultivo, normativo e fiscalizador, cujos membros nomeados 
pelo Prefeito por meio de decreto, a ser presidido pela Secretária de Cultura com as seguintes 
atribuições: 

I. Acompanhar, orientar e fiscalizar os processos e etapas 
necessárias às providências da execução da Lei Federal n° 14.017/2020 no 
município;  

II. Realizar as tratativas necessárias com os órgãos do Governo 
Federal responsáveis pela descentralização de recursos;  

III. Elaborar, analisar e aprovar os relatórios e documentos de 
prestação de contas final, referente a execução dos recursos no âmbito do 
município de Itaoca, conforme orientações do Governo Federal; 

IV. Colaborar na elaboração dos procedimentos licitatórios da 
aplicação do inciso III, do art. 2º da Lei 14.0717/2020;  

V. Participar da avaliação dos Planos de Trabalho e Projetos 
Culturais referentes às contrapartidas sociais oriundas da aplicação da Lei 
14.017/2020 e do decreto 10.464/2020. 
 

Art. 9º - O Gupo de trabalho de  Acompanhamento e Fiscalização terá a seguinte composição:  
 
l –  O titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, que o presidirá;  

ll –  1 ( um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; 
lll – 1 (um) representante da Associação de Bairros; 
IV – 2 (dois) representantes da sociedade civil; 

V –  2 (dois) representantes do Executivo; 
VI –  1 (um) representante do Conselho Municipal de Turismo- COMTUR; 

 

Art. 10º - A nomeação dos integrantes e demais detalhamentos das atividades do grupo de trabalho de 
Acompanhamento e Fiscalização serão realizados por meio de publicação oficial da Secretaria de 
Cultura. 
 
Art. 11º-  A Secretaria de Cultura poderá expedir outros regramentos complementares visando 
esclarecer e orientar a execução da Lei Federal n° 14.017/2020 devidamente aprovados pelo Comitê. 
 
Art. 12º- O departamento Municipal  de Cultura poderá contratar peritos, pareceristas e jurados para 
contribuir na análise dos processos licitatórios referentes à aplicação da Lei 14.017/2020.  
 

Capítulo IV 
 

Do sistema de cadastro cultural (Mapeamento) 
 
Art. 13º O departamento Municipal de Cultura atualizará e ampliará o seu sistema de cadastro Cultural, 
implantado em 2020, conforme artigo 7º da Lei 14.017/2020, com informações que atendem ao 
Sistema Municipal de Cultura de Itaoca, para cadastramento dos(as) trabalhadores(as), grupos, 
coletivos, espaços, empresas, microempresas, entidades, cooperativas e eventos regulares.  
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Art. 14º- Todos os beneficiários, principais membros de grupos, coletivos, pessoas ligadas aos 
espaços, deverão estar cadastrados, visando o monitoramento e mapeamento da amplitude do 
atendimento e descentralização dos recursos, objetivo principal da Lei de Emergência Cultural Aldir 
Blanc. 
 
Art. 15º- Conforme parágrafo 8º, artigo 2º do Decreto Regulamentador nº 10.464/2020, o cadastro de 
grupo, coletivo, espaço cultural que não possuir inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ, será representado por seu responsável, que terá seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
vinculado ao respectivo grupo, coletivo e, espaço. 
 
Art. 16º- Para fins de atendimento aos incisos II e III, do art. 2º da Lei 14017/2020, será considerado o 
cadastro da Cultura de Itaoca, cujos dados fornecidos pelos beneficiários serão analisados caso a caso 
e validados por homologação. 
 

Capitulo V 
Da Comprovação de Atuação no Setor Cultura e Interrupção de Atividades 

 
Art. 17º - De acordo com a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020, é necessário 
comprovar atuação no setor cultural conforme a seguir: 

I. Agente Cultural: terem atuado social ou profissionalmente nas 
áreas artística e cultural a partir de 29 de junho de 2018 de forma 
documental ou auto declaratória; 

II. Espaços Culturais:  terem atuado social ou profissionalmente 
nas áreas artística e cultural a partir de 29 de junho de 2019 de forma 
documental ou auto declaratória; 

 
Art. 18º-  O espaço cultural deverá comprovar sua atuação social ou profissional por meio de portfólio 
contendo fotos ou vídeos, declarações, contratos, material de divulgação, clipping de mídia e demais 
documentos que possam contribuir com a avaliação por parte do Comitê Gestor de Acompanhamento e 
Fiscalização.  
 

CAPITULO VI 
Auto Declaração 

 
Art. 19º-  Conforme previsto no artigo 6º, inciso I, e artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc, será permitida a auto declaração visando desburocratizar e agilizar o processo de 
descentralização do recurso emergencial, cabendo ao beneficiário, caso seja solicitado pela 
administração pública, comprovar com documentos as informações por ele prestadas.  
 
Parágrafo 1º. O beneficiário deverá guardar seus documentos comprobatórios por 10 (dez) anos, para 
caso seja requisitado, possa ser apresentado imediatamente, sob pena de ser responsabilizado nas 
esferas civil, administrativa e penal, na forma prevista em lei.  
 
Parágrafo 2º. Deverá o beneficiário utilizar modelo disponibilizado no Anexado  para sua auto 
declaração.  
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CAPÍTULO VII 

Da Impossibilidade de Recebimento de Benefícios 
 
Art. 20º-  O beneficiário do inciso III do art. 2º  da lei 14.017/2020 não poderá, em hipótese alguma, ser 
contemplado em diferentes entes, com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, cabendo a 
ele a responsabilidade legal caso isso venha a ocorrer. 
 
Art. 21º-  Não será permitido: 

I. Publicações, atividades e ações que não tenham caráter 
cultural; 

II. Rodeios, exposições agropecuárias e congêneres; 
III. Eventos cujo título contenha ações de “marketing” e/ou 

propaganda explícita; 
IV. Projetos que veiculem propaganda relacionada ao tabaco, 

álcool, política, partidos políticos, sindicatos, pré-candidatos a cargos públicos 
eletivos e de personalidades políticas; e 

V. Projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente à 
raça, cor, gênero e religião. 

Art.22 º- O proponente responsável por projeto cultural referente ao inciso III do art. 2º da lei 
14.017/2020 poderá participar de quantos processos licitatórios Desejar, contudo estará impedido de 
ser contemplado  em mais de 1 (um) projeto cultural. 
 
Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo não se aplica a membros da ficha 
técnica ou prestador de serviço do projeto contemplado.   
 
Art. 23º-  Estão impossibilitados de participarem dos processos licitatórios: 
 

I. Espaços culturais criados pela Administração Pública de 
qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a 
fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de 
empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento 
exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do 
Sistema S; 

II. Membros do grupo de trabalho de Acompanhamento e 
Fiscalização, que integrem as comissões julgadoras ou de avaliação de projetos 
culturais, específicas de seus segmentos de origem e, servidores diretos da 
Secretaria de Cultura, seus cônjuges ou companheiros estáveis, parentes até 2º 
grau ou projetos culturais a estes atrelados e/ou vinculados, servidores públicos. 

 
 
 

CAPITULO VIII 
Da publicação transparência e comunicação 
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Art 24º - O Relatório Parcial deverá ser publicado nos meios de comunicações oficiais da Prefeitura 
Municipal de Itaoca.  
 
Art 25º - A Prefeitura Municipal de Itaoca disponibilizará em seu site oficial um espaço exclusivo para 
publicação de todos atos oficiais e informativos referentes a Lei Aldir Blanc 14.017/2020 
 

CAPÍTULO IX 
Da Divulgação dos Planos de Trabalho e Projetos Culturais 

 
Art. 26º- Os beneficiários dos Planos de Trabalho e Projetos Culturais  deverão divulgar, de forma 
explícita, visível e destacada, que suas atividades são contempladas com recursos da Lei 14.017/2020, 
conforme a seguir: 

I. Nos Projetos Culturais contemplados pelo Inciso III do art. 2º 
da referida lei, obrigatoriamente: 

a - na abertura e encerramento de cada atividade; 
b - em redes sociais pessoais, profissionais, do espaço cultural ou da contrapartida social; 
c - em entrevistas e atendimento à imprensa; 
d - em outros materiais de divulgação, conforme plano de mídia. 
 
Art.27º - Todo material de divulgação do Projeto Cultural ou do Plano de Trabalho, deverá, antes da 
sua veiculação, ser previamente submetido à aprovação da Secretaria de Cultura e conter os logotipos 
por estes estipulados. 
 
Art. 28º- A solicitação do benefício da Lei 14.017/2020 implica na cessão do uso de imagem e voz do 
beneficiado de forma gratuita e por tempo indeterminado ao município de Itaoca, para fins 
concernentes à aplicação da referida Lei. 
 

CAPÍTULO X 
Das disposições finais. 

 
Art. 29º  - No caso de saldo remanescendo dos recursos, a devolução deverá respeitar os termos do 
Capítulo VII, Art. 15 do Decreto Presidencial nº 10.464 de 17 de agosto de 2020. 
 
Art. 30 º - O Município apresentará o relatório de gestão final 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. 31º - Os casos omissos serão dirimidos pelo grupo de trabalho da cultura. 
 
Art. 32º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação  

 
 
 

Itaoca, 28 de Novembro, 2020. 
 
 

FREDERICO DIAS BATISTA 
PREFEITO MUNICIPIO DE ITAOCA/SP 
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