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DECRETO Nº 683, DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. 

“REGULAMENTA, EM ÂMBITO MUNICIPAL, A 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL 

N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, LEI DE 

EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
 

O Prefeito do Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelos artigos 12, 90, inciso VI, 116, inciso I e art. 223, §1º, todos da Lei 

Orgânica do Município, promulgada em 29 de junho de 1990, e, 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 14.107, de 29 de junho de 2020 que “Dispõe sobre 

ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública”;   

CONSIDERANDO que referida lei foi regulamentada pelo Decreto n° 10.464, de 17 

de agosto de 2020;  

CONSIDERANDO que o §4º do art. 2º do decreto determinou que os procedimentos 

necessários à aplicação dos recursos recebidos seriam regulamentados em âmbito de 

cada ente federativo, cabendo ao Município observar as diretrizes da Lei 14.017/2020; 

CONSIDERANDO diretrizes do Estado de Minas Gerais emanadas e divulgadas pela 

página oficial http://www.cultura.mg.gov.br/leialdirblanc e fórum com os gestores 

municipais; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 680, de 02 de outubro de 2020, que 

“Disciplina e ratifica o Cadastro Cultural de Conselheiro Lafaiete – CCCL como fonte 

de dados e mapeamento culturais e dá outras providências.”; 

CONSIDERANDO o plano de ação apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e 

Conselho Municipal de Política Cultural; 

CONSIDERANDO que a estimativa prevista no plano de ação foi elaborada em 

conformidade com a demanda cultural do Município, aferida com as inscrições no 

Cadastro Cultural de Conselheiro Lafaiete, cumulado com o valor destinado ao 

Município, previsto no Anexo III do Decreto n° 10.464, de 17 de agosto de 2020;  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, em âmbito municipal, a forma de 

destinação dos recursos; 

CONSIDERANDO ser imprescindível a regulamentação face sua finalidade; 

 

DECRETA 

 Art. 1º - Fica regulamentada, em âmbito municipal, nos termos deste decreto, a 

aplicação dos recursos destinados ao Município, em decorrência da Lei Federal n° 

14.107, de 29 de junho de 2020 que “Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 

setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública”, regulamentada 

pelo Decreto n° 10.464, de 17 de agosto de 2020, no montante de R$ 881.188,19 

(oitocentos e oitenta e um mil cento e oitenta e oito reais e dezenove centavos), 

conforme previsão do Anexo III do referido decreto.  

  

Art. 2º - Os recursos oriundos da União, descrito no art. 1º deste decreto, serão 

implementados e destinados como ações emergenciais por meio de editais, chamadas 

http://www.cultura.mg.gov.br/leialdirblanc
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públicas, prêmios e outros instrumentos, de acordo com a previsão contida no inciso III 

do art. 2º da Lei 14.107/2020, conforme disposições que constarão nos respectivos 

instrumentos. 

 

Art. 3º - Caberá a Secretaria Municipal de Cultura, com intermediação do 

Conselho Municipal de Política Cultural, o acompanhamento, execução e prestação de 

contas, quando necessário, e todos os atos necessários a aplicação dos recursos 

recebidos pelo Município em decorrência da Lei de emergência cultural Aldir Blanc. 

Parágrafo único – Caberá, ainda, a articulação com o Estado de Minas Gerais 

para desenvolvimento das ações, em conjunto, conforme previsão do §3º do art. 2° do 

Decreto 10.464/2020, podendo o Município promover alterações conforme 

ordenamento, articulação e regulamento do Estado.   

 

 Art. 4º - Fica criado o Comitê de Avaliação para atos decorrentes da aplicação e 

destinação dos recursos que trata este decreto, advindos da Lei de emergência Cultural 

Aldir Blanc.  

 §1º - Nomeia para compor o Comitê de Avaliação, os seguintes membros: 

  I - Bruno Santiago da Mata Nogueira 

  II - Regina Aparecida Severino 

  III - Mauro Dutra de Faria 

  IV - Sônia Maria Cardoso 

 §2º - O Comitê terá as seguintes atribuições: 

  I - analisar as propostas/projetos apresentados nos editais; 

  II - julgar recursos; 

  III - habilitar os projetos/propostas aprovados; 

  IV - elaborar relatório e balanço final a respeito dos trabalhos; 

  V - Homologar o resultado; 

  VI - fiscalizar o cumprimento das contrapartidas, quando for o caso. 

 

Art. 5º - Os procedimentos adotados pelo Município para execução dos 

recursos, conforme a modalidade indicada no art. 2º deste decreto, serão simplificados 

com prazo de duração reduzidos, respeitados os princípios constitucionais e da 

administração pública, visando a democratização do acesso aos beneficiários e 

celeridade na destinação, tendo em vista exíguo prazo para as ações e destinação 

previstas na Lei 14.017/2020. 

Parágrafo único - Fica dispensada a apresentação de prestação de contas pelos 

proponentes, em face da adoção do procedimento que dispõe o caput deste artigo, 

ficando o Comitê de Avaliação responsável pelo acompanhamento da execução de 

contrapartidas, quando for o caso.  

 

Art. 6º - Os beneficiários/proponentes que aduzem a legislação federal e este 

decreto serão aqueles cadastrados no Cadastro Cultural de Conselheiro Lafaiete – 

CCCL, disciplinado e ratificado pelo Decreto Municipal nº 680/2020, e que se 

credenciem nos editais a serem publicados pelo Município de Conselheiro Lafaiete e 

atendam as condições neles estabelecidos.  
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Parágrafo único - Durante o estado de calamidade pública a administração 

poderá publicar editais amplos que possam abranger os beneficiários previstos na Lei 

14.017/2020, conforme condições a serem estabelecidas nos instrumentos.  

   

Art. 7º - Para participação nos editais deverão os proponentes observarem as 

regras previstas e apresentarem os seguintes documentos: 

I - Pessoas físicas  

a) Autodeclaração; 

b) Documentos pessoais - RG e CPF; 

c) Comprovante de residência (atualizado – últimos 90 dias). 

II - Coletivos culturais: 

a) Anuência Coletivo; 

b) Documentos pessoais - RG e CPF do representante; 

c) Comprovante de residência (atualizado – últimos 90 dias) do representante. 

III - Pessoas Jurídicas: 

a) Cartão CNPJ (emitido os últimos 90 dias); 

b) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

c) Declaração que não emprega menor em atividade insalubre ou perigosa ou 

trabalho noturno, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal. 

 

 Art. 8º - A Procuradoria Municipal elaborará os editais de premiação e chamada 

pública para posterior ratificação do Executivo Municipal e publicação. 

 

Art. 9º - Os editais, a que se refere o art. 2º deste decreto, determinarão as 

especificidades das ações emergenciais adotadas, primando por estrutura das propostas 

simplificadas, forma de apresentação e trâmite para transferência dos recursos, em meio 

digital, eletrônico, e não presencial, em decorrência da situação de distanciamento social 

causada pela pandemia. 

 Art. 10 - Caso um proponente seja selecionado em editais semelhantes no 

Estado no âmbito da Lei Aldir Blanc, deve optar pelo recebimento de apenas um destes, 

não sendo permitido ser beneficiado nas duas esferas, em cumprimento ao disposto no 

artigo 9º, §1º, do Decreto 10.464/2020.  

Art. 11 - A Secretaria Municipal de Cultura é o órgão competente para 

operacionalização dos recursos que trata este decreto, e autoridade superior no caso de 

recurso em segunda instância e para dirimir quaisquer dúvidas, devendo, ainda, manter 

a guarda dos documentos inerentes à sua aplicação pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos. 

 Art. 12 - Os recursos necessários para as medidas de que trata este decreto 

correrão à conta de dotação orçamentária própria no orçamento vigente, decorrente do 

repasse estipulado pela Lei Federal nº 14.017, de 2020. 

 

Art. 13 - Os casos omissos neste Decreto serão deliberados pela Secretaria 

Municipal de Cultura com intermédio do Conselho Municipal de Política Cultural. 
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Art.  14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo dada por 

publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na 

forma da Lei. 

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, em 08 de outubro de 2020. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal  

 

 

 

 

 

 


