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DECRETO Nº 118/2021, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.
 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS
NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RECEBIDOS POR MEIO DA LEI FEDERAL Nº 14.017,
DE 29 DE JUNHO DE 2020, (LEI ALDIR  BLANC ),
QUE "DISPÕE SOBRE AS AÇÕES EMERGENCIAIS
DESTINADAS AO SETOR CULTURAL",
REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº
10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020.

 

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas

atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO a Pandemia Mundial do Novo Coronavírus (Covid-19), assim reconhecida pela OMS em 18 de março

de 2020, bem como o Decreto Estadual de Mato Grosso nº 424/2020 que reconheceu a Calamidade Pública no âmbito

Estadual; 

CONSIDERANDO o comunicado da AMM nº 32/2021 que dispõe sobre a orientação aos municípios, em decorrência da

publicação da Lei nº 14.150/2021 que alterou a Lei nº 14.017/2020. 

CONSIDERANDO que é de responsabilidade do Município proceder com a implementação e execução das ações

emergenciais destinadas ao setor cultural, mais especificamente a distribuição do subsídio mensal aos espaços

artísticos e culturais, bem como a realização de editais para premiações, verificando o cumprimento da contrapartida

gratuita a ser definida com a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, DECRETA: 

 

 Este Decreto dispõe sobre os procedimentos necessários à aplicação, no âmbito municipal, dos recursos

recebidos na forma da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas

ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de

20 de março de 2020. 

 

 Os recursos recebidos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 19 de junho de 2020 - Lei Aldir  Blanc , serão

geridos pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, órgão gestor de cultura em âmbito municipal, através do

Comitê de Execução dos Recursos da Lei Aldir  Blanc . 

 

 Os valores repassados pela União destinados ao Município terão sua execução acompanhada pelo Comitê de

Execução dos Recursos da Lei Aldir  Blanc , instituída por portaria devidamente publicada. 

 

§ 1º O Comitê de Execução dos Recursos da Lei Aldir  Blanc , será composta por membros integrantes do quadro de

servidores do Município e escolherá entre seus membros o Presidente, o Secretário e o Relator. 

 

§ 2º O Comitê de Execução dos Recursos da Lei Aldir  Blanc  será integrada por 06 (seis) membros, representantes da

administração municipal e seus respectivos suplentes, com a seguinte composição: 

 

I - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte; 
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II - 01 (um) representante indicado pela Secretaria de Finanças; 

 

III - 01 (um) representante indicado pela Secretaria Planejamento; 

 

IV - 01 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

V - 01 (um) representante indicado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais; 

 

 O beneficiário na modalidade II, estabelecido no Art. 2º, II, da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020,

subsídio, deverá: 

 

§ 1º O subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, terá valor mínimo de R$

3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor

local. 

 

§ 2º Farão jus ao benefício referido no caput deste artigo os espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas

empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividades

interrompidas, que devem comprovar sua inscrição e a respectiva homologação em, pelo menos, um dos seguintes

cadastros: 

 

I - Cadastros Estaduais de Cultura; 

 

II - Cadastros Municipais de Cultura; 

 

III - Cadastro Distrital de Cultura; 

 

IV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 

 

V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura; 

 

VI - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic); 

 

VII - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab); 

 

VIII - outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação, bem como projetos culturais

apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente

anteriores à data de publicação desta Lei. 

 

§ 3º Aplicar os recursos recebidos integralmente em despesas com a manutenção da atividade cultural, incluindo-se

gastos com: 

 

a) Internet; 

b) Transporte; 

c) Aluguel; 

d) Telefone; 

e) Consumo de água e luz; 

f) Impostos; 

g) Taxas; 

h) Licenças; 

i) Equipes administrativas e de campo que trabalhem regularmente no espaço ou na instituição/organização, exceto

Art. 4º

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Continuar

https://leismunicipais.com.br/privacidade


03/11/21, 07:07 Decreto 118 2021 de Campo Verde MT

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/campo-verde/decreto/2021/12/118/decreto-n-118-2021-dispoe-sobre-os-procedimentos-necessarios-a-aplic… 3/7

verbas rescisórias; 

j) Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário, conforme o §2º do art. 7º do Decreto

Federal nº 10.464/2020. 

 

§ 4º O beneficiário do subsídio II deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício à Secretaria

Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento do subsídio. 

 

§ 5º No caso de não apresentação e/ou rejeição da prestação de contas do beneficiário do subsídio, ao Comitê de

Execução dos Recursos da Lei Aldir  Blanc  solicitará a abertura de processo administrativo para ressarcimento dos

valores gastos indevidamente. 

 

§ 6º Além da apresentação de no mínimo, um dos seguintes cadastros descritos nos incisos I a VIII, deverá o

beneficiário apresentar declaração de que exerce suas atividades mencionadas no caput, necessariamente no Município

de Campo Verde (ANEXO I). 

 

§ 7º O beneficiário do subsídio mensal deverá apresentar no Requerimento e Autodeclaração do Espaço Cultural

(ANEXO II), as informações sobre a interrupção das atividades.

 

§ 8º Para fins de comprovação de atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural nos 24 (vinte quatro)

meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, poderão ser apresentados os

seguintes documentos: 

 

I - imagens: 

 

a) fotografias; 

b) vídeos; 

c) mídias digitais; 

 

II - cartazes; 

 

III - catálogos; 

 

IV - reportagens; 

 

V - material publicitário; ou 

 

VI - contratos anteriores. 

 

 Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se espaços culturais aqueles organizados e mantidos por

pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com

finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas

e culturais, tais como: 

 

I - pontos e pontões de cultura; 

 

II - teatros independentes; 

 

III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança; 

 

IV - circos; 
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V - cineclubes; 

 

VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; 

 

VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

 

VIII - bibliotecas comunitárias; 

 

IX - espaços culturais em comunidades indígenas; 

 

X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 

 

XI - comunidades quilombolas; 

 

XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;

 

XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; 

 

XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos; 

 

XV - livrarias, editoras e sebos; 

 

XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos; 

 

XVII - estúdios de fotografia; 

 

XVIII - produtoras de cinema e audiovisual; 

 

XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 

 

XX - galerias de arte e de fotografias; 

 

XXI - feiras de arte e de artesanato; 

 

XXII - espaços de apresentação musical; 

 

XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 

 

XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e

populares; 

 

XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados no cadastro a que se refere o artigo 4º, §2º 

 

 Os recursos não utilizados na modalidade II, destinados às despesas de manutenção dos espaços culturais e

artísticos, serão integralmente incorporados à modalidade III, destinados aos editais ou chamadas públicas ou outros

instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural. 

 

§ 1º Fica vedada a concessão do benefício a que se refere o inciso II do caput do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, a

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
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serviços sociais do Sistema S. 

 

§ 2º Serão consideradas despesas de manutenção do espaço ou das atividades culturais todas aquelas gerais e

habituais, incluídas as vencidas ou vincendas, desde a entrada em vigor do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de

2020, até 31 de dezembro de 2021, relacionadas a serviços recorrentes, transporte, manutenção, atividades artísticas e

culturais, tributos, encargos trabalhistas e sociais e outras despesas comprovadas pelos espaços. 

 

 Os espaços culturais e artísticos, as empresas e as organizações culturais comunitárias, as cooperativas e as

instituições beneficiadas com o subsídio previsto o inciso II do caput do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, ficarão

obrigados a garantir como contrapartida, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do reinício de suas atividades,

que considerará a análise epidemiológica-sanitária de cada cidade e região, a realização de atividades destinadas,

prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma

gratuita, inclusive apresentações ao vivo com interação popular por meio da internet, em intervalos regulares, em

cooperação e planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública de cultura local. A

contrapartida deverá ser apresentada em Requerimento e Auto declaração de Espaços Culturais, aprovada pelo Comitê

de Execução dos Recursos da Lei Aldir  Blanc . 

 

 O Comitê de Execução dos Recursos da Lei Aldir  Blanc  terá a finalidade de analisar e selecionar os projetos de

fomento, previstos na modalidade III. 

 

 Em atendimento ao inciso III do art. 2º da Lei nº 14.017, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte

tornará público, por meio de editais, propostas de conteúdos artístico-culturais digitais e/ou de atividades presenciais,

visando contribuir para a manutenção da dinâmica da produção e sustentabilidade econômica e social de artistas e

demais profissionais da cultura do Município de Campo Verde, de acordo com as condições e exigências estabelecidas

nos respectivos instrumentos. 

 

I - A Seleção será realizada através de editais, chamadas públicas, proporcionando 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; 

 

II - O regramento e condições de participação para as premiações serão instituídos em cada instrumento a ser publicado

oportunamente; 

 

III - Em razão do estado de emergência e dos prazos exíguos para programar as ações previstas pela Lei Federal nº

14.017, as Chamadas Públicas terão prazo de 15 dias para inscrição das propostas. 

 

 A aplicação dos recursos financeiros constantes neste Decreto está condicionada ao recebimento dos recursos

federais dispostos na Lei Federal nº 14.017/2020, a serem contabilizados à conta do Município. 

 

 A Secretária de Cultura, Lazer e Esporte será responsável pelo repasse da verba descrita nos incisos II e III do

art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, e receberá o recurso previsto na referida lei por meio de depósito em conta

especifica vinculada a sua finalidade, criada na Plataforma + Brasil. 

 

 O município transferirá 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, do Decreto Federal nº 10.464/2020. 

 

 Os casos omissos neste Decreto serão submetidos à Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de

Campo Verde, a Secretária Municipal de Cultura, Lazer e Esporte e o Comitê de Execução dos Recursos da Lei Aldir

Blanc , possui autonomia para deliberar sobre o assunto. 

Art. 7º
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 A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte poderá expedir portaria para complementar, esclarecer,

regulamentar e orientar a execução dos recursos de que trata este Decreto. 

 

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em 13 de outubro de 2021. 

 

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ANEXO I 

FORMAS DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO SOCIAL OU PROFISSIONAL NAS ÁREAS ARTÍSTICA E CULTURAL DE

QUE TRATA O § 6º, DO ART. 4º 

 

MODELO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

DADOS DO REQUERENTE 

Nome completo:________________________________________________Apelido ou nome

artístico:_______________________________ Data de nascimento: ___________________ Local de nascimento:

________________________________________________________ Endereço

residencial:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Município:_______________________________________ Unidade da Federação:_____ CPF: ____________________

RG:_________________ 

 

Data/Local de expedição: ______________ Fone:______________________ 

 

Declaro, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro

meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, e presto atendimento no município de

Campo Verde. 

 

_________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO REQUERENTE 

(Igual à do documento de identificação) 

 

ANEXO II 

FORMAS DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO SOCIAL OU PROFISSIONAL NAS ÁREAS ARTÍSTICA E CULTURAL DE

QUE TRATA O § 7º, DO ART. 4º 

 

MODELO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

DADOS DO REQUERENTE 

Nome completo:________________________________________________Apelido ou nome

artístico:_______________________________ Data de nascimento: ___________________ Local de nascimento:

________________________________________________________ Endereço

residencial:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Município:_______________________________________ Unidade da Federação:_____ CPF: ____________________

RG:_________________ Data/Local de expedição: ______________ Fone:______________________Declaro, para os

devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à

Art. 14.

Art. 15.
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Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir: 

 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

(Mês/Ano) 

Junho/__________________________________________________________________ 

 

Julho/__________________________________________________________________ 

 

Agosto/_________________________________________________________________ 

 

Setembro/_______________________________________________________________ 

 

Outubro/________________________________________________________________ 

 

Novembro/_____________________________________________________________ 

 

Dezembro/______________________________________________________________ 

 

Janeiro/_________________________________________________________________ 

 

Fevereiro/_______________________________________________________________ 

 

Março/_________________________________________________________________ 

 

Abril/__________________________________________________________________ 

 

Maio/_________________________________________________________________ 

Observação: caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no formulário acima, preencha

o campo com um traço (---) e com a expressão "Atividades interrompidas" a partir do momento em que tenham ocorrido

as interrupções. 

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração são verdadeiras, e que

estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

 

Local e data: 

 

_________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO REQUERENTE 

(Igual à do documento de identificação)

 

 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais:
19/10/2021
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