
Prefeitura Municipal de Venturosa 
Estado de Pernarnbuco 
CNPJ: 10.106.268/0001-66 

DECRETO No 10212020, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020. 

EMENTA: Regularnenta, em Brnbito municipal, 
a Lei Federal no. 14.017, de 29 de junho de 
2020, que dispde sobre a@es ernergenciais 
destinadas ao setor cultural a serern adotadas 
durante o estado de calarnidade piblica 
reconhecido pelo Decreto Legislativo no. 6, de 
20 de rnarpo de 2020, e da providencias para 
instituir respectivarnente, a Cornissbo de 
Acompanharnento e Operacionaliza@o da Lei 
Aldir Blanc, e a CornissOo de Preparapbo, 
Analise e Julgarnento para editais de cultura 
(inciso Ill do Art. 2O) da rnesrna lei. 

0 PREFEITO DO MUNIC/PIO DE VENTUROSA, no uso das suas atribuipdes legais, 
tendo em vista os poderes conferidos pelas constituiNes Federal e Estadual e pelo 
inciso II do artigo 80 da Lei Organica Municipal. 

DECRETA: 

Art. lo 0 Poder Executivo do Municipio de Venturosa por rneio da Secretaria 
Municipal de Educaq.30, Cultura e Desportos, executara diretarnente os recursos de 
que trata o art. lo da Lei Federal no. 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei de 
Ernergencia Cultural - Aldir Blanc), rnediante prograrnas que conternplern todas as 
hipoteses enumeradas no art. 2O da referida Lei: 

I - A Secretaria Municipal de Educaq.30, Cultura e Desportos, devera providenciar os 
rneios adrninistrativos e operacionais para o recebirnento direto do valor integral a 
ser destinado ao Municipio de Venturosa, nos terrnos do inciso II e Ill do art. 2O da 
Lei Federal no. 14.017, de 2020 (Lei Aldir Blanc). 

II - A renda basica de auxilio ernergencial da cultura, indicada no inciso I do Art. 2O 
da Lei Aldir Blanc, referente ao pagarnento de R$ 600,OO (seiscentos reais) durante 
03 (tres) rneses a artistas beneficiarios fica ao encargo e cornpetencia do Estado de 
Pernarnbuco, corno ficou regularnentado e certificado no Decreto no. 10.468, de 
2020. 

111 - A Secretaria Municipal de Educaq.30, Cultura e Desportos, podera expedir 
norrnas para cornplernentar, esclarecer e orientar a execuq.30 da Lei Federal no. 
14.017, de 2020, adaptando-a a realidade municipal, no tocante do inciso II (grupos, 
associa$des, espaps, cooperativas culturais, etc.) e Ill (editais, charnadas 
etc.) do seu art. 2O. 
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IV - Fica a criterio da gestlo da secretaria Municipal de EducaqBo, Cultura e 
Desportos, a partir de diagnosticos preliminares sobre a realidade local do setor 
cultural, definir porcentagens e valores do montante total dos recursos destinados 
para os beneficiarios (artistas elou espaqos e grupos culturais), assim como a 
divulgaqlo dessas inforrna~des para populaqlo em publicaqlo oficial na radio 
comunitaria elou outros meios de comunicaqlo. 

V - Compete a gestlo da Secretaria Municipal de EducaqBo, Cultura e Desportos, 
definir quantas parcelas poderlo ser pagas a possiveis grupos beneficiarios com 
recursos da lei Aldir Blanc. 

VI - Fica a encargo da gestlo da Secretaria Municipal de Educaqlo, Cultura e 
Desportos a partir do diagnostico do setor cultural local, do mapeamento realizado 
no cadastro municipal de artistas, definir que agentes sPo considerados participantes 
dos segmentos culturais e artisticos encontrados no municipio, assim como 
publ ica~lo oficial desses par&metros e criterios utilizados para tal classif ica~o. 

VII - 0 s  beneficios dos recursos da lei podergo ser destinados B pessoas fisicas 
naturais do municipio de Venturosa ou, mesmo tendo nascido em outra cidade, que 
comprovem suas atividades nos ultimos 24 meses em territbrio venturosense, assim 
como para pessoas juridicas (grupos; espaqos, associa~des, entidades, 
empreendimentos culturais) e que possam ser comprovadas atraves de documentos 
(fotos, videos, links da internet, noticias de jornal, etc.) 

Vlll - Para os beneficiarios dos recursos da lei, quem validara os cadastros culturais 
de todos os agentes (pessoa fisica e juridica) sera o Comitb instituido pelo municipio 
- mediante cornprovapo atraves de documentos que confirmem a sua atividade 
cultural. 

IX - 0 municipio podera emitir portarias para expedir metodologias, criterios e 
parsmetros especificos para sele@o de beneficiarios do inciso II e Ill da Lei Federal 
no. 14.01 712020. 

Paragrafo unico - Do valor total de recursos destinado a Venturosa, cabe A gestlo 
da secretaria Municipal de Educapo, Cultura e Desportos de Venturosa elou 
Comit6 local, definir qua1 percentual podera ser gerido e executado em cada 
categoria de beneficiarios disposta no Art. 2 O  - inciso II e Ill, da lei Aldir Blanc - de 
acordo corn as realidades e contextos culturais locais, a partir do diagnostico traqado 
pelo Municipio. 

Art. 2O 0 Cadastro Cultural Municipal realizado na Secretaria Municipal de 
Educapo, Cultura e Desportos, para diagnosticar e identificar os trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura; garantira inclusdes e altera~Bes nas inscriqBeslrespostas 
que estiverem em andamento ate sua data de homologaqlo, para validar a classe 
artistica inserida no context0 da lei Aldir Blanc. 
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Art. 3O Fica criado o Cornit6 de ANes Emergenciais do setor de Cultura do Municipio 
de Venturosa, corn as seguintes atribui@es: 

I - apresentar apdes coordenadas de acompanharnento operacional na esfera 
juridica, administrativa e orprnentaria para receber e destinar recursos ao setor 
cultural; 

II - participar das discussdes referentes a regularnentaeo no drnbito do Municipio de 
Venturosa para a distribuieo dos recursos na forrna prevista nos incisos II e Ill do 
art. 2O da Lei Federal no. 14.017, de 2020; 

111 - acornpanhar a execu~ lo  das a@es referentes ao item Ill dos recursos 
transferidos para os beneficiarios do art. 2O da Lei Federal no. 14.017, de 2020; 

IV - acornpanhar e orientar os processos necessaries Bs providencias indicadas no 
paegrafo unico do art. lo deste Decreto; 

V - realizar as tratativas necessarias para criapso, publica@o e acornpanharnento do 
process0 que trata dos editais p~jblicos ofertados a populaeo. 

VI - elaborar relatorio e balanpo final a respeito da execueo dos recursos referentes 
aos itens II e Ill do Art. 2 O  da Lei Aldir Blanc no dmbito do Municipio de Venturosa. 

Art. 4O 0 Cornit6 de que trata este Decreto sera cornposto pelos seguintes 
integrantes: 

I - Gestor da Secretaria Municipal de Educaeo, Cultura e Desportos; 

II - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Adrninistraeo; 

111 - 1 (urn) representante do setor juridic0 da Prefeitura; 

IV - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Finanpas. 

V - 1 (urn) representante da Secretaria de Assistgncia Social. 

VI - 1 (urn) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

Art. 5 O  Caso o rnunicipio n5o identifique grupos e espaps culturais, que se 
encaixern nos criterios referentes ao inciso II do Art. 2O da Lei Aldir Blanc, os 
recursos enviados a essa categoria de beneficiarios poder50 ser rernanejados para 
a@es ernergenciais referentes ao inciso Ill da rnesrna lei (editais, charnadas 
publicas, pr&rnios, aquisieo de bens e servipos vinculados ao setor cultural, etc.): 

I - caso seja averiguado agente beneficiario do inciso II do Art.2O desta lei, o valor 
repassado a entidade tarnbern podera ser utilizado na cornpra de material 
perrnanente de uso para rnanuteneo das atividades culturais. 
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II - as aquisi@es de material permanente para manuteneo das atividades culturais 
de gnrposlespaqos de cultura deverHo constar na prestaeo de contas do 
grupolespaqo, em ate no maximo 120 dias ap6s recebimento da hltima parcela, por 
meio de materiais comprobatorios, de preferkncia em formato digital, para analise e 
valida@o da gestHo da secretaria Municipal de Educaflo, Cultura e Desportos, 
entre eles cupons ou notas fiscais e acompanhado, quando houver, de justificativa 
para funcionamento/manuten@o do espaqo. 

111 - Em relaflo ao inciso II do Art. 2' da lei Lei Federal no. 14.017, de 2020 - 
referente a grupos, espaps ou empresas culturais - caso o Municipio nHo atinja os 
investimentos esperados nessa categoria de beneficianos, o total dos recursos 
reservados para esse aporte, poder5 ser remanejado para as necessidades 
encontradas no inciso Ill da mesma lei - referente a editais e chamadas phblicas, 
para a realiza@o de mecanismos destinados a manuteneo de agentes e espaqos 
culturais, tais como: 

a) Editais 

b) Chamadas publicas 

d) Aquisi~Oo de bens elou sewips vinculados ao setor cultural 

e) Concursos culturais 

f) Cursos, oficinas ou workshops 

g) Projetos ou programas culturais - relacionados ou nHo ao combate a 
proliferaeo do Covid-19 

h) Desenvolvimento de atividades culturais 

i) Desenvolvimento de produfles audiovisuais 

j) Apoio a projetos ou iniciativas culturais 

k) Realizago de atividades que possam ser transmitidas elou disponibilizadas 
pela internet, por meio de redes sociais ou outras plataformas digitais. 

I) Entre outras afles de apoio e fortalecimento do setor cultural local 

Art. 6' Quando houver os espaqos, grupos ou empresas culturais que estiverem 
concorrendo aos recursos da Lei Aldir Blanc, deverHo, apos convoca~io da gestso 
ou do comite instituido, apresentar plano de atividades durante o period0 de 
calamidade publica e proposta de contrapartida a ser desenvolvida apos a 
pandemia. 
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Paragrafo unico - As contrapartidas apresentadas pelos grupos, espaCos ou 
empresas culturais deverao ser difundidas por meios virtuais e serem 
disponibilizadas ao pljblico em geral em canais de difusao definidos pela gest2o elou 
comitd de acompanhamento. 

Art. 7 O  E assegurada a participa~S0 da sociedade civil no acompanhamento e na 
fiscaliza~20 da aplica~lo dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, atraves do 
Comitd de Acompanhamento. 

Art. 8 O  Todas as informa~des de interesse publico relativas a aplica~iio da Lei 
Federal no. 14.017, de 2020, em Bmbito local, ficarao disponiveis no endere~o 
www.venturosa.pe.gov.br ou pela solicita@o de acesso a informa@o pelo e-mail 
educacaoventurosa@ig.com. br. 

Art. 9 O  Revogadas as disposi~bes contrarias, este Decreto entrara em vigor na data 
de sua publica@o. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito, em 30 de setembro de 2020. 

EUDES 
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