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DECRETO Nº 052/2020 

 
 

“Regulamenta, em âmbito municipal, a 

destinação dos recursos de R$ 50.810,83 

(cinquenta mil oitocentos e dez reais e 

oitenta e três centavos), provenientes da 

Lei Federal de Emergência Cultural Aldir 

Blanc, nº 14.017/2020, regulamentada pelo 

Decreto Presidencial nº 10.464 de 

17/08/2020 e dá outras providências”. 

 

 

 
HAMILTON DE MOURA FILHO, Prefeito Municipal de Itamarati de Minas, 

Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº14.017, de 29 de junho de 

2020 – Lei Aldir Blanc, regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 10.464 de 

17/08/2020, 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; 

 

CONSIDERANDO que, pela norma, serão destinados aos Estados, 

Distrito Federal e aos Municípios recursos para aplicação em ações específicas 

do setor cultural; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, em âmbito municipal, 

a forma da destinação dos recursos e demais disposições nos termos da 

norma federal; 

 

DECRETA: 

Art. 1º - O Poder Executivo do Município de  Itamarati de Minas/MG, por 

meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, executará diretamente os 

recursos de que trata o art. 1º da Lei Federal nº.14.017, de 29 de junho de 
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2020 (Lei de Emergência Cultural – Aldir Blanc), mediante programas que 

contemplem as hipóteses enumeradas no art. 2º da referida Lei. 

Art. 2º - O recurso destinado ao município de Itamarati de Minas/MG, 

provenientes da Lei supracitada será de R$ 50.810,83 (cinquenta mil oitocentos 

e dez reais e oitenta e três centavos)), que terá seu repasse realizado pela 

Plataforma de Transferências de recursos da União, Mais Brasil, e executada 

em conta específica criada para este fim junto ao Banco do Brasil. 

Art. 3º - O Município de Itamarati de Minas/MG, por meio de sua 

Secretaria de Educação e Cultura, executará diretamente os recursos de que 

trata a Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc, mediante 

programas e ações descritas no artigo 2° da referida lei. 

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com o 

auxílio do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização e demais 

Secretarias Municipais e órgãos competentes, serão responsáveis em 

providenciar os meios administrativos e operacionais para o recebimento direto 

do valor integral a ser destinado ao Município de Itamarati de Minas/MG, nos 

termos do artigo 3°, da Lei Federal n° 14.017, de 2020. 

Art. 4º - É assegurada a participação da sociedade civil no 

acompanhamento e na fiscalização da aplicação dos recursos oriundos da Lei 

Aldir Blanc, podendo exercer esse direito por intermédio de solicitação formal à 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Art. 5º - Os recursos previstos no Art.2º deste Decreto serão 

distribuídos, conforme os incisos II e III do Art. 2º da Lei Federal 14.017/2020 

da seguinte forma. 

§ 1º - Os 70% dos recursos referentes ao inciso II do Art. 2º da Lei 

Federal 14.017/2020, serão divididos igualmente entre os 6 beneficiários que 

preencheram todos os requisitos da Lei, perfazendo um total de R$ 5.927,93 

(cinco mil novecentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos) sendo 

eles: 

I – Organizações Comunitárias Coletivas: Mineiro Pau e Folia de São 

Sebastião. 

II – Pessoas Jurídicas: Corporação Musical Santa Cecília, Escola de 

Samba União, Escola de Samba Renascer e TopCar Publicidade. 
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§ 2º - Os 30% dos recursos referentes ao inciso III do Art. 2º da Lei 

Federal 14.017/2020, serão utilizados na aquisição de equipamentos 

audiovisuais para atendimento aos diversos setores da cultura do Município. 

Art. 6° - A Secretária Municipal de Educação e Cultura poderá expedir 

normas para complementar, esclarecer e orientar a execução da Lei Federal 

nº. 14.017, de 2020, inclusive no tocante à forma de execução do seu art. 2º. 

Art. 7° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Itamarati de Minas/MG, aos 13 de novembro de 2020 

 

 

 

Hamilton de Moura Filho 

Prefeito Municipal 

 


