OPERACIONALIZAÇÃO
DA LEI ALDIR BLANC
EM SANTA CATARINA
A Fundação Catarinense de Cultura (FCC), considerando a sua missão de promover,
estimular e preservar a memória e a produção artística de Santa Catarina, apresenta, neste
documento, informações para a fase de planejamento do Projeto de Operacionalização da
Lei Aldir Blanc no estado.
A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, denominada Lei Aldir Blanc de Emergência
Cultural, dispõe de 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; e dá outras providências.
Embora a Lei Aldir Blanc ainda esteja em processo de regulamentação, é fundamental
que Santa Catarina e seus 295 (duzentos e noventa e cinco) municípios se preparem para a
operacionalização e execução da norma. Este documento foi elaborado com base nas
proposições que vêm sendo pactuadas no âmbito nacional, em grupos de trabalho
organizados pelo Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura em coordenação com
entidades municipalistas, como a Confederação Nacional de Municípios (CNM), a Associação
Brasileira de Municípios, o Fórum Nacional de Conselheiros Estaduais de Cultura (ConECta),
bem como de órgãos de controle, de conselhos e agentes de cultura e da sociedade civil.
Essas proposições estão sendo negociadas com o Ministério do Turismo, ao qual está
vinculada a Secretaria Especial de Cultura, visando à regulamentação da Lei nº 14.017, de 29
de junho de 2020.
A Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural determina um repasse de R$
3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para os estados e municípios, a serem investidos em
ações emergenciais, de forma descentralizada, célere, transparente e eficaz, o que exige
uma ação coordenada entre os entes federativos das três instâncias de poder e
representantes da sociedade civil.
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Informações
Esse documento será atualizado de acordo com a publicação de novas regulamentações.
Para mais informações sobre a Lei Aldir Blanc em Santa Catarina acesse o site:
http://cultura.sc.gov.br/editais-e-acoes/lei-aldir-blanc-em-sc

Legenda
Ao longo do texto alguns trechos estão destacados da seguinte maneira:

Não regulamentado
Trecho extraído da Lei 14.017/2020
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Recursos
O valor total do repasse será de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), sendo
50% para os estados (R$ 1,5 bilhão) e 50% (R$ 1,5 bilhão) para os municípios (Art. 2º da Lei
nº 14.017/2020), distribuídos segundo critérios que consideram o Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal (FPE).
De acordo com esses critérios, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) estima 1
que o estado de Santa Catarina deverá receber um repasse no valor de cerca de R$ 97,2
milhões distribuídos da seguinte forma: R$ 44,8 milhões para o estado e R$52,4 milhões
para os municípios.

Mecanismos diretos previstos
O Art. 2º da Lei Aldir Blanc determina que os recursos devem ser aplicados nas
seguintes ações:

I - Renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, por
três meses;
II - Subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais,
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades
interrompidas por força das medidas de isolamento social;
III - Editais, chamadas públicas, 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 para a realização de
atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

1 Disponível em: < https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-divulga-estimativa-de-repasse-paraacoes-emergenciais-na-cultura > Capturado em: 06 de julho de 2020. Os cálculos podem sofrer alterações, tendo
em vista que a estimativa data de 05 de junho de 2020.

cultura.sc.gov.br - 4

O texto da Lei determina que cada estado ou município pode executar os três
mecanismos diretos, e cabe aos entes federados coordenarem a operacionalização, evitando
cumulatividade ou sombreamentos.
O processo colaborativo entre os entes federativos, para coordenar a
operacionalização do grande volume de recursos a ser disponibilizado pela Lei Aldir Blanc,
constitui um desafio inédito, agravado pela situação de calamidade pública decretada no
âmbito nacional e pelas restrições ocasionadas pela pandemia de Covid-19. Para fazer frente
a esse desafio, é necessário criar e fortalecer canais e meios de comunicação entre Estado,
municípios e sociedade civil, bem como aprimorar o diálogo, uma das capacidades
fundamentais para o desenvolvimento humano e uma premissa do Sistema Nacional de
Cultura. Estados e municípios que avançaram em relação à implementação de seus sistemas
de cultura terão instâncias e instrumentos de gestão que facilitarão a operacionalização da
Lei Aldir Blanc.

Aguradando regulamentação
Foi pactuado entre as entidades representativas dos Estados e municípios e com o
Ministério do Turismo, que seja regulamentada a divisão de responsabilidades entre
Estados e municípios, na qual os Estados assumem a integralidade da operação e o
pagamento da renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura
(Art. 2º, I da Lei nº 14.017/2020), além da realização das ações previstas no inciso III, do
Art. 2º da legislação. Caberia, portanto, aos municípios a responsabilidade da operação e
pagamento do subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais,
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações
culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas
de isolamento social (Art. 2º, inciso II da Lei nº 14.017/2020), além da realização das ações
previstas no inciso III do Art. 2º da Lei Aldir Blanc.

Repasse dos recursos
Art. 3º Os recursos destinados ao cumprimento do disposto no art. 2o desta Lei
serão executados de forma descentralizada, mediante transferências da União
aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, preferencialmente por meio
dos fundos estaduais, municipais e distrital de cultura ou, quando não houver, de
outros órgãos ou entidades responsáveis pela gestão desses recursos (...).
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Os recursos previstos na Lei nº 14.017/2020 serão executados de forma
descentralizada, mediante transferências da União a Estados, municípios e ao Distrito
Federal, preferencialmente por meio dos fundos estaduais, municipais e distrital de cultura
ou, quando não houver, a outros órgãos ou entidades responsáveis pela gestão desses
recursos. Se o estado ou município não tiver uma secretaria ou órgão responsável pela
cultura, deverá ser designado órgão público responsável pela gestão e execução dos
recursos.
A Plataforma +Brasil será utilizada para a operacionalização do repasse aos
municípios.

Renda emergencial
Valor: R$600,00 (Art. 5º da Lei Nº 14.017/2020)
Período: O caput do Art. 5º da Lei Nº 14.017/2020 estabelece o pagamento de 03
(três) parcelas mensais sucessivas. O § 1º do Art. 5º da Lei Nº 14.017/2020 determina que o
benefício deve ser concedido retroativamente, desde 1º de junho.
O § 2º do Art. 5º da Lei Nº 14.017/2020 determina que:
Art. 5
§ 2º O benefício referido no caput deste artigo será prorrogado no mesmo prazo em que
for prorrogado o benefício previsto no art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

O decreto nº 10.412, de 30 de junho de 2020, prorroga por mais dois meses o
benefício previsto no Art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

Beneficiários da renda emergencial

Art. 6º Farão jus à renda emergencial prevista no inciso I do caput do art. 2o
desta Lei os trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atividades
interrompidas e que comprovem:
I – terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24
(vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação desta Lei,
comprovada a atuação de forma documental ou autodeclaratória;
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II - não terem emprego formal ativo;
III - não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou
beneficiários do seguro- desemprego ou de programa de transferência de renda
federal, ressalvado o Programa Bolsa Família;
IV - terem renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou
renda familiar mensal total de até 3 (três) salários-mínimos, o que for maior;
V - não terem recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos);
VI – estarem inscritos, com a respectiva homologação da inscrição, em, pelo
menos, um dos cadastros previstos no § 1o do art. 7o desta Lei; e
VII - não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982, de
2 de abril de 2020.
§ 1o O recebimento da renda emergencial está limitado a 2 (dois) membros da
mesma unidade familiar.
§ 2o A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas da
renda emergencial.

Cadastro dos beneficiários
O inciso VI do Art. 6º da Lei Aldir Blanc faz referência à necessidade de os
beneficiários estarem inscritos em uma das plataformas do § 1º do Art. 7º.
A plataforma que está sendo adotada por Santa Catarina como cadastro estadual de
cultura é o Mapa Cultural SC2 (http://mapacultural.sc.gov.br).
Um dos desafios apresentados pela operacionalização da Lei Aldir Blanc é a
articulação das informações cadastrais entre Estados e municípios, visando:
● Facilitar a comunicação;
● Otimizar o trabalho de conferência de informações (evitar retrabalho e
dificuldades de equivalência de dados em campos de diferentes cadastros);
● Promover a transparência e controle social nos processos;
● Evitar o pagamento em duplicidade dos auxílios;
● Facilitar a elaboração de estratégias de complementação dos recursos pelo
Estado, evitando sombreamentos e ausências.
Para além dos objetivos de operacionalização da Lei de Emergência Cultural, o
alinhamento das ações e informações entre os entes federativos oportuniza, também, o
fortalecimento e a consolidação do Sistema Estadual de Cultura (SIEC).
2 Mais informações sobre o Mapa Cultural SC e tutoriais de cadastramento podem ser encontradas na página
da FCC, no endereço: < http://www.cultura.sc.gov.br/noticias/22632-fcc-divulga-orientacoes-para-cadastro-nomapa-cultural >
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Com relação à solicitação de recurso por parte dos beneficiários, entende-se que esse
processo deve envolver:
● Ampla divulgação;
● A utilização de um formulário coordenado pelo Estado e pelos municípios com
informações pactuadas e compartilhadas;
● Um mecanismo que permita o cruzamento das informações dos solicitantes
com os cadastros oficiais, verificando de forma automática a ocorrência das
vedações;
● A adoção de autodeclarações;
● A busca ativa para aqueles beneficiários mais vulneráveis, que não possuem
acesso à internet ou que necessitam de algum tipo de apoio para o cadastro;
● O estabelecimento de prazos de abertura e de encerramento do processo de
solicitação de benefício;
● Transparência e mecanismos de controle social nos processos de
homologação e concessão dos auxílios e benefícios.
Uma vez que muitos possíveis beneficiários já podem ter sido contemplados pelo
auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, entende-se que é
fundamental, para o alcance dos objetivos da Lei Aldir Blanc, o desenvolvimento de
estratégias de divulgação e cadastramento que atentem para as realidades locais,
estabelecendo parcerias entre a gestão pública e a sociedade civil, tanto na criação de
pontos de cadastramento presencial quanto em outros mecanismos de busca ativa.
Além de ampla mobilização para o cadastramento dos trabalhadores e trabalhadoras
da cultura, agentes culturais, espaços e demais instituições contempladas na Lei Aldir Blanc,
é preciso pactuar com a sociedade civil formas de controle social, bem como garantir o
acesso pleno às informações do processo e às listas de candidatos e de recebedores dos
auxílios.
Recomenda-se que o órgão gestor pactue responsabilidades com a sociedade civil,
visando à participação e ao controle social, por meio dos Conselhos Municipais de Cultura.
Aos municípios que não possuem Conselho Municipal de Cultura, recomenda-se a sua
criação, fortalecendo os Sistemas Nacional e Estadual de Cultura. Não havendo essa
possibilidade, podem ser criados fóruns, comissões ou comitês gestores de cultura
emergenciais, com participação da Sociedade Civil, a fim de acompanhar e fiscalizar a
correta execução da Lei.

Subsídio mensal
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 (Art. 7º da Lei nº
14.017/2020).
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Período: o texto do projeto não determina o tempo de duração do repasse. Trabalhase com a interpretação de igualar ao tempo do auxílio emergencial, estabelecido em três
meses.
Beneficiários do subsídio mensal
O inciso II do Art. 2º da Lei Aldir Blanc determina que os beneficiários do subsídio
mensal são os espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais,
organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividades
interrompidas.
Já o Art. 8º da Lei Aldir Blanc determina que:
Compreendem-se como espaços culturais todos 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;
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 afrodescendentes;
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 diversões 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
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e de culturas originárias, tradicionais e populares;
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros
aos quais se refere o art. 7º desta Lei.

O diálogo dos entes federados com as instâncias representativas dos beneficiários é
fundamental para a identificação das demandas e o planejamento da operacionalização da
Lei Aldir Blanc nos diferentes territórios geográficos e culturais.

Requisitos para recebimento do subsídio mensal
De acordo com o § 1º do Art. 7º da Lei nº 14.017/2020, os beneficiários 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.

Vedações ao recebimento do subsídio mensal
De acordo com o parágrafo único do Art. 8º do Projeto de Lei nº 1075/2020, fica
vedada a concessão do benefício a:
● Espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou
vinculados a ela;
● Espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados
ou mantidos por grupos de empresas;
● Teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de
grupos empresariais;
● Espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
Dada a abrangência das categorias de possíveis beneficiários e o limite de recursos,
entende-se que existe a necessidade de pactuar e definir critérios de prioridade para a
concessão dos subsídios.
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Forma de solicitação do subsídio mensal
Entende-se que o processo de solicitação do benefício que determina o Inciso II, do
Art. 2º da Lei Aldir Blanc deve envolver:
● Ampla divulgação;
● Um formulário coordenado pelo estado e municípios com informações
pactuadas e compartilhadas;
● A possibilidade de reconhecimento de instituições não formalizadas;
● A adoção de autodeclarações;
● Mecanismos de controle social nos processos de homologação dos cadastros;
● Estratégias de apoio ao cadastramento e ao preenchimento dos formulários
de solicitação para aqueles que apresentam dificuldades como o acesso à
Internet;
● Comissões de seleção compostas por representantes do poder público e
indicados pelas instâncias de representação social.
● Transparência e mecanismos de controle social nos processos decisórios e de
concessão dos subsídios, com envolvimento dos Conselhos Municipais de
Cultura e, na falta destes, dos fóruns, comissões, comitês criados para
acompanhar o processo de operacionalização.

Contrapartida

Art. 9º Os espaços culturais beneficiados ficarão obrigados a garantir como
contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades
destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em
espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos
regulares, em cooperação e planejamento definido com o ente federativo
responsável pela gestão pública de cultura do local.

A partir das contrapartidas oferecidas, os municípios podem criar bancos de
contrapartidas.
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Prestação de contas
Art. 10 O beneficiário do subsídio deverá apresentar prestação de contas
referente ao uso do benefício ao respectivo Estado, ao Município ou ao Distrito
Federal, conforme o caso, em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da
última parcela do subsídio. Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal
assegurarão ampla publicidade e transparência à prestação de contas de que
trata este artigo.
Considerando que o subsídio mensal não é direcionado a projetos com plano de
trabalho, e sim, para manutenção, para a sobrevivência dos espaços, micro e pequenas
empresas, coletivos, instituições que foram prejudicados, entende-se que esse ponto deva
ser um item de regulamentação que possibilite uma prestação de contas simplificada.

Editais e mecanismos indiretos
O inciso III do Art. 2º da Lei Nº 14.017/2020 determina outras ações emergenciais a
serem executadas pelos entes federados, utilizando no mínimo, 20% (Art. 2º, § 1º da Lei Nº
14.017/2020) do recurso transferido:
● Editais,
● Chamadas públicas,
● Prêmios,
● Aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural
● 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 para a realização de atividades artísticas e
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por
meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
Considerando o valor de repasse para Santa Catarina de R$ 44,8 milhões, 20%
equivalem a quase R$ 9 milhões de reais.
Entende-se que o inciso III, Art. 2º da Lei Aldir Blanc se refere uma gama de iniciativas
para:
● permitir que indivíduos, coletivos e espaços gravemente afetados que não
foram contemplados nos dois primeiros incisos por falta de recursos, sejam
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alcançados (a identificação dessas situações demanda diálogo, cooperação e
troca de informações entre os gestores dos Estados, municípios e a sociedade
civil);
● equipar o setor cultural para as novas condições de atividade não presenciais
e dar segurança sanitária para as atividades presenciais, quando novamente
permitidas, da seguinte forma:
(i) Estruturar espaços, grupos e profissionais com os equipamentos e
serviços que dêem condições de trabalho durante a quarentena (exemplo:
boa conexão internet, câmeras, microfones, assinatura de programas de
transmissão de conteúdo, programa de edição de áudio e vídeo, etc.).
(ii) Estruturar espaços e grupos com os equipamentos de segurança para
reabrir, para que possam ter atividades até que haja vacina ou tratamento.
(iii) Permitir que profissionais e organizações possam ter acesso a
capacitação para atuar tanto no período da quarentena quanto na abertura
no "novo normal". Há muitas habilidades necessárias para atuação para as
quais indivíduos e organizações podem não estar preparados. (PAIVA NETO,
2020)3

É preciso que as ações considerem o caráter emergencial que a lei evoca,
possibilitando condições mínimas de sobrevivência e de continuar produzindo aos setores
culturais, em tempos de enfrentamento dos impactos negativos ocasionados pela pandemia
de Covid-19. Exemplos de ações possíveis são o reconhecimento e o apoio aos mestres de
cultura, a aquisição de ativos de produtores locais, livrarias, oficinas, pequenos fabricantes
de instrumentos, destinando-os a escolas públicas, bibliotecas comunitárias coletivos e
instituições culturais, entre outras, de acordo com a realidade e os impactos verificados nos
diferentes territórios.
Entende-se que o planejamento das ações do III, do Art. 2º da Lei Aldir Blanc,
requeira a atenção dos gestores de cultura para identificar as principais demandas dos
segmentos artísticos e culturais, bem como, de dialogar com a sociedade civil, para garantir
uma execução eficiente, transparente e efetiva aplicação dos recursos previstos na Lei.

3 PAIVA NETO, Carlos Beyrodt. Salvador. Notas sobre a Lei Aldir Blanc e os desafios da cultura brasileira frente à pandemia
de COVID-19. In: Silva, Benedita et. al. Cartilha, memória e análise da Lei Aldir Blanc, 2020. Disponível em: <
https://drive.google.com/file/d/1GKwAvkQQhqVzOrurblLXilRZd7_vobFp/view >
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ANEXO I -

Lei 14.017, de 29 de junho de 2020
LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020
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.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei 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.
Art. 2º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em parcela única, no
exercício de 2020, o valor de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes
Executivos locais, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de:
I - renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura;
II - subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social; e
III - editais, chamadas públicas, 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.
§ 1º Do valor previsto no caput deste artigo, pelo menos 20% (vinte por cento) serão destinados às
ações emergenciais previstas no inciso III do caput deste artigo.
§ 2º (VETADO).
Art. 3º Os recursos destinados ao cumprimento do disposto no art. 2º desta Lei serão executados de
forma descentralizada, mediante transferências da União aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal,
preferencialmente por meio dos fundos estaduais, municipais e distrital de cultura ou, quando não houver, de
outros órgãos ou entidades responsáveis pela gestão desses recursos, devendo os valores da União ser
repassados da seguinte forma:
I - 50% (cinquenta por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, dos quais 20% (vinte por cento) de
acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e 80%
(oitenta por cento) proporcionalmente à população;
II - 50% (cinquenta por cento) aos Municípios e ao Distrito Federal, dos quais 20% (vinte por cento) de
acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 80% (oitenta por cento)
proporcionalmente à população.
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§ 1º Os Municípios terão prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento do
recurso, para a destinação prevista no art. 2º desta Lei.
§ 2º Os recursos não destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias após a descentralização aos Municípios deverão ser automaticamente revertidos
ao fundo estadual de cultura do Estado onde o Município se localiza ou, na falta deste, ao órgão ou entidade
estadual responsável pela gestão desses recursos.
Art. 4º Compreendem-se como trabalhador e trabalhadora da cultura as pessoas que participam de
cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no art. 8º desta Lei, incluídos artistas,
contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e
capoeira.
Art. 5º A renda emergencial prevista no inciso I do caput do art. 2º desta Lei terá o valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) e deverá ser paga mensalmente desde a data de publicação desta Lei, em 3 (três) parcelas
sucessivas.
§ 1º O benefício referido no caput deste artigo também será concedido, retroativamente, desde 1º de
junho de 2020.
§ 2º O benefício referido no caput deste artigo será prorrogado no mesmo prazo em que for prorrogado
o benefício previsto no art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
Art. 6º Farão jus à renda emergencial prevista no inciso I do caput do art. 2º desta Lei os trabalhadores e
trabalhadoras da cultura com atividades interrompidas e que comprovem:
I - terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24 (vinte e quatro) meses
imediatamente anteriores à data de publicação desta Lei, comprovada a atuação de forma documental ou
autodeclaratória;
II - não terem emprego formal ativo;
III - não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do segurodesemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família;
IV - terem renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou renda familiar mensal
total de até 3 (três) salários-mínimos, o que for maior;
V - não terem recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito
mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);
VI - estarem inscritos, com a respectiva homologação da inscrição, em, pelo menos, um dos cadastros
previstos no § 1º do art. 7º desta Lei; e
VII - não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na Lei

nº 13.982, de 2 de abril de

2020.
§ 1º O recebimento da renda emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma unidade familiar.
§ 2º A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas da renda emergencial.
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Art. 7º O subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º desta Lei 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.
§ 1º 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.
§ 2º Serão adotadas as medidas cabíveis, por cada ente federativo, enquanto perdurar o período de que
trata o art. 1º desta Lei, para garantir, preferencialmente de modo não presencial, inclusões e alterações nos
cadastros, de forma autodeclaratória e documental, que comprovem funcionamento regular.
§ 3º O benefício de que trata o caput deste artigo somente será concedido para a gestão responsável
pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de
um cadastro referido no § 1º deste artigo ou seja responsável por mais de um espaço cultural.
Art. 8º Compreendem-se como espaços culturais todos 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;
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;
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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 nos cadastros aos quais se refere o art.
7º desta Lei.
Parágrafo único. Fica vedada a concessão do benefício a que se refere o inciso II do caput do art. 2º
desta Lei 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 serviços sociais do Sistema S.
Art. 9º Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as
cooperativas e as instituições beneficiadas com o subsídio previsto no inciso II do caput do art. 2º desta Lei
ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades
destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua
comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com o ente
federativo responsável pela gestão pública de cultura do local.
Art. 10. O beneficiário do subsídio previsto no inciso II do caput do art. 2º desta Lei deverá apresentar
prestação de contas referente ao uso do benefício ao respectivo Estado, ao Município ou ao Distrito Federal,
conforme o caso, em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio.
Parágrafo único. Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal assegurarão ampla publicidade e
transparência à prestação de contas de que trata este artigo.
Art. 11. As instituições financeiras federais poderão disponibilizar às pessoas físicas que comprovem
serem trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural e às microempresas e empresas de pequeno porte de
que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 , que tenham
finalidade cultural em seus respectivos estatutos, o seguinte:
I - linhas de crédito específicas para fomento de atividades e aquisição de equipamentos; e
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II - condições especiais para renegociação de débitos.
§ 1º Os débitos relacionados às linhas de crédito previstas no inciso I do caput deste artigo deverão ser
pagos no prazo de até 36 (trinta e seis) meses, em parcelas mensais reajustadas pela taxa do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 180 (cento e oitenta) dias, contados do final do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
§ 2º É condição para o acesso às linhas de crédito e às condições especiais de que tratam os incisos I e II
do caput deste artigo o compromisso de manutenção dos níveis de emprego existentes à data de entrada em
vigor do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 12. Ficam prorrogados automaticamente por 1 (um) ano os prazos para aplicação dos recursos, para
realização de atividades culturais e para a respectiva prestação de contas dos projetos culturais já aprovados
pelo órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pela área da cultura, nos termos:
I - da Lei nº
Cultura (Pronac);

8.313, de 23 de dezembro de 1991 , que institui o Programa Nacional de Apoio à

II - da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993;
III - da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;
IV - dos recursos recebidos por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, estabelecido nos termos da
nº 12.485, de 12 de setembro de 2011;

Lei

V - da Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que institui o Plano Nacional de Cultura (PNC);
VI - das formas de apoio financeiro à execução das ações da Política Nacional de Cultura Viva
estabelecidas pela Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014.
Art. 13. Enquanto vigorar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020, a concessão de recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac) e dos programas federais de apoio ao audiovisual, bem como as ações estabelecidas pelos demais
programas e políticas federais para a cultura, entre os quais a Política Nacional de Cultura Viva, estabelecida
nos termos da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 , deverão priorizar o fomento de atividades
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e de
plataformas digitais ou meios de comunicação não presenciais, ou cujos recursos de apoio e fomento possam
ser adiantados, mesmo que a realização das atividades culturais somente seja possível após o fim da vigência
do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 14. Para as medidas de que trata esta Lei poderão ser utilizados como fontes de recursos:
I - dotações orçamentárias da União, observados os termos da Emenda

7 de maio de 2020;

Constitucional nº 106, de

II - o superávit do Fundo Nacional da Cultura apurado em 31 de dezembro de 2019, observado o
disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020;
III - outras fontes de recursos.
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§ 1º O repasse do valor previsto no caput do art. 2º aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
deverá ocorrer na forma e no prazo previstos no regulamento. (Incluído pela Medida Provisória nº

986, de 2020)
§ 2º Os recursos repassados na forma prevista nesta Lei, observado o disposto no § 2º do art. 3º, que
não tenham sido destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada pelos Estados ou pelo
Distrito Federal, no prazo de cento e vinte dias, contado da data da descentralização realizada pela União,
serão restituídos na forma e no prazo previstos no regulamento.
(Incluído pela Medida Provisória nº

986, de 2020)

§ 3º A aplicação prevista nesta Lei pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, observado o
disposto no § 1º do art. 2º, mesmo em relação à renda emergencial prevista no inciso I do caput do art. 2º e ao
subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º, fica limitada aos valores entregues pela União nos
termos do disposto no art. 3º, ressalvada a faculdade dos entes federativos de suplementá-los por meio de
outras fontes próprias de recursos.
(Incluído pela Medida Provisória nº 986, de 2020)
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 2020; 199o da Independência e 132o da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Marcelo Henrique Teixeira Dias
José Levi Mello do Amaral Júnior
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ANEXO II -

Medida Provisória Nº 986, de 29 de junho de 2020
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 986, DE 29 DE JUNHO DE 2020
Estabelece a forma de repasse pela União dos valores a serem
aplicados pelos Poderes Executivos locais em ações
emergenciais de apoio ao setor cultural durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020, e as regras para a restituição ou a
suplementação por meio de outras fontes próprias de
recursos pelos Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito
Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
alterações:

Art. 1º A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, passa a vigorar com as seguintes
"Art. 14. ..................................................................................................................

§ 1º O repasse do valor previsto no caput do art. 2º aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios deverá ocorrer na forma e no prazo previstos no regulamento.
§ 2º Os recursos repassados na forma prevista nesta Lei, observado o disposto
no § 2º do art. 3º, que não tenham sido destinados ou que não tenham sido objeto de
programação publicada pelos Estados ou pelo Distrito Federal, no prazo de cento e vinte
dias, contado da data da descentralização realizada pela União, serão restituídos na forma e
no prazo previstos no regulamento.
§ 3º A aplicação prevista nesta Lei pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, observado o disposto no § 1º do art. 2º, mesmo em relação à renda emergencial
prevista no inciso I do caput do art. 2º e ao subsídio mensal previsto no inciso II do caput do
art. 2º, fica limitada aos valores entregues pela União nos termos do disposto no art. 3º,
ressalvada a faculdade dos entes federativos de suplementá-los por meio de outras fontes
próprias de recursos." (NR)
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
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ANEXO III -

Estimativa de valores a serem repassados aos municípios catarinenses,
realizada pela Confederação Nacional de Municípios 4

Mesorregião

Município

I) - 20% (vinte por cento) de
acordo com os critérios de
rateio do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM)

II) - 80%
(oitenta por
cento) de
acordo com a
população

Total

1

Abdon Batista/SC

21.713,34

14.632,79

36.346,13

2

Abelardo Luz/SC

43.426,69

102.218,30

145.644,99

3

Agrolândia/SC

28.951,12

62.025,22

90.976,35

4

Agronômica/SC

21.713,34

31.103,96

52.817,30

5

Água Doce/SC

21.713,34

40.792,55

62.505,89

6

Águas de Chapecó/SC

21.713,34

37.030,15

58.743,50

7

Águas Frias/SC

21.713,34

13.508,07

35.221,41

8

Águas Mornas/SC

21.713,34

36.933,10

58.646,44

9

Alfredo Wagner/SC

21.713,34

57.297,97

79.011,31

10

Alto Bela Vista/SC

21.713,34

11.058,81

32.772,15

11

Anchieta/SC

21.713,34

32.188,72

53.902,06

12

Angelina/SC

21.713,34

27.410,08

49.123,42

13

Anita Garibaldi/SC

21.713,34

40.724,04

62.437,38

14

Anitápolis/SC

21.713,34

18.452,28

40.165,62

15

Antônio Carlos/SC

21.713,34

48.602,79

70.316,13

16

Apiúna/SC

28.951,12

61.334,41

90.285,53

17

Arabutã/SC

21.713,34

24.361,34

46.074,69

18

Araquari/SC

65.140,03

217.687,75

282.827,78

19

Araranguá/SC

86.853,37

389.530,28

476.383,65

20

Armazém/SC

21.713,34

49.521,98

71.235,32

21

Arroio Trinta/SC

21.713,34

20.267,82

41.981,16

22

Arvoredo/SC

21.713,34

12.788,71

34.502,05

23

Ascurra/SC

21.713,34

45.297,14

67.010,48

24

Atalanta/SC

21.713,34

18.326,67

40.040,01

25

Aurora/SC

21.713,34

32.422,80

54.136,14

26

Balneário Arroio do Silva/SC

28.951,12

74.625,52

103.576,65

27

Balneário Barra do Sul/SC

28.951,12

61.631,29

90.582,41

28

Balneário Camboriú/SC

130.280,06

812.396,84

942.676,89

4 Disponível em: < https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-divulga-estimativa-de-repasse-paraacoes-emergenciais-na-cultura > Capturado em: 06 de julho de 2020. Os cálculos podem sofrer alterações, tendo
em vista que a estimativa data de 05 de junho de 2020.
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Mesorregião

Município

I) - 20% (vinte por cento) de
acordo com os critérios de
rateio do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM)

II) - 80%
(oitenta por
cento) de
acordo com a
população

Total

29

Balneário Gaivota/SC

28.951,12

62.681,79

91.632,91

30

Balneário Piçarras/SC

43.426,69

132.151,86

175.578,55

31

Balneário Rincão/SC

28.951,12

72.849,95

101.801,07

32

Bandeirante/SC

21.713,34

15.289,35

37.002,70

33

Barra Bonita/SC

21.713,34

9.574,40

31.287,74

34

Barra Velha/SC

50.664,47

166.527,22

217.191,69

35

Bela Vista do Toldo/SC

21.713,34

36.179,48

57.892,82

36

Belmonte/SC

21.713,34

15.449,21

37.162,56

37

Benedito Novo/SC

28.951,12

66.524,11

95.475,23

38

Biguaçu/SC

86.853,37

390.974,72

477.828,09

39

Blumenau/SC

189.165,79

2.039.336,16

2.228.501,95

40

Bocaina do Sul/SC

21.713,34

19.833,91

41.547,26

41

Bom Jardim da Serra/SC

21.713,34

27.078,94

48.792,29

42

Bom Jesus do Oeste/SC

21.713,34

12.229,20

33.942,54

43

Bom Jesus/SC

21.713,34

17.184,82

38.898,17

44

Bom Retiro/SC

21.713,34

56.898,32

78.611,67

45

Bombinhas/SC

43.426,69

112.866,04

156.292,72

46

Botuverá/SC

21.713,34

29.950,69

51.664,04

47

Braço do Norte/SC

57.902,25

190.974,20

248.876,45

48

Braço do Trombudo/SC

21.713,34

21.369,70

43.083,04

49

Brunópolis/SC

21.713,34

13.816,37

35.529,71

50

Brusque/SC

130.280,06

769.166,45

899.446,50

51

Caçador/SC

94.091,15

448.718,01

542.809,16

52

Caibi/SC

21.713,34

35.100,43

56.813,77

53

Calmon/SC

21.713,34

19.103,13

40.816,47

54

Camboriú/SC

101.328,93

473.804,43

575.133,36

55

Campo Alegre/SC

28.951,12

68.385,32

97.336,44

56

Campo Belo do Sul/SC

21.713,34

40.056,05

61.769,40

57

Campo Erê/SC

21.713,34

48.677,01

70.390,35

58

Campos Novos/SC

57.902,25

206.925,83

264.828,08

59

Canelinha/SC

28.951,12

69.881,14

98.832,27

60

Canoinhas/SC

79.615,59

310.588,57

390.204,16

61

Capão Alto/SC

21.713,34

14.415,84

36.129,18

62

Capinzal/SC

43.426,69

130.444,80

173.871,49

63

Capivari de Baixo/SC

50.664,47

141.994,60

192.659,07

64

Catanduvas/SC

28.951,12

62.008,10

90.959,22
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65

Caxambu do Sul/SC

21.713,34

20.793,07

42.506,41

66

Celso Ramos/SC

21.713,34

15.574,82

37.288,16

67

Cerro Negro/SC

21.713,34

17.835,68

39.549,02

68

Chapadão do Lageado/SC

21.713,34

17.059,22

38.772,56

69

Chapecó/SC

189.165,79

1.258.128,92

1.447.294,71

70

Cocal do Sul/SC

36.188,90

95.253,02

131.441,93

71

Concórdia/SC

94.091,15

426.143,66

520.234,81

72

Cordilheira Alta/SC

21.713,34

25.423,26

47.136,60

73

Coronel Freitas/SC

21.713,34

56.983,96

78.697,30

74

Coronel Martins/SC

21.713,34

14.552,86

36.266,20

75

Correia Pinto/SC

28.951,12

73.049,77

102.000,90

76

Corupá/SC

36.188,90

90.828,36

127.017,26

77

Criciúma/SC

189.165,79

1.228.549,32

1.417.715,12

78

Cunha Porã/SC

28.951,12

63.292,68

92.243,80

79

Cunhataí/SC

21.713,34

11.201,54

32.914,88

80

Curitibanos/SC

65.140,03

226.913,89

292.053,92

81

Descanso/SC

21.713,34

47.101,26

68.814,60

82

Dionísio Cerqueira/SC

36.188,90

88.481,86

124.670,76

83

Dona Emma/SC

21.713,34

23.670,52

45.383,87

84

Doutor Pedrinho/SC

21.713,34

23.202,37

44.915,71

85

Entre Rios/SC

21.713,34

18.286,71

40.000,05

86

Ermo/SC

21.713,34

11.778,17

33.491,51

87

Erval Velho/SC

21.713,34

25.189,18

46.902,53

88

Faxinal dos Guedes/SC

28.951,12

60.900,50

89.851,63

89

Flor do Sertão/SC

21.713,34

9.032,02

30.745,37

90

Florianópolis/SC

412.903,23

2.860.176,97

3.273.080,19

91

Formosa do Sul/SC

21.713,34

14.330,20

36.043,54

92

Forquilhinha/SC

50.664,47

152.967,77

203.632,23

93

Fraiburgo/SC

57.902,25

208.061,97

265.964,22

94

Frei Rogério/SC

21.713,34

11.549,80

33.263,14

95

Galvão/SC

21.713,34

16.402,66

38.116,00

96

Garopaba/SC

43.426,69

131.757,93

175.184,61

97

Garuva/SC

43.426,69

103.594,23

147.020,91

98

Gaspar/SC

86.853,37

397.586,03

484.439,40

99

Governador Celso Ramos/SC

36.188,90

82.618,47

118.807,37

100

Grão Pará/SC

21.713,34

37.504,02

59.217,36
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101

Gravatal/SC

28.951,12

65.662,01

94.613,14

102

Guabiruba/SC

50.664,47

136.062,70

186.727,16

103

Guaraciaba/SC

28.951,12

57.606,27

86.557,39

104

Guaramirim/SC

72.377,81

255.882,60

328.260,40

105

Guarujá do Sul/SC

21.713,34

29.459,70

51.173,04

106

Guatambú/SC

21.713,34

26.856,28

48.569,63

107

Herval d'Oeste/SC

43.426,69

129.063,16

172.489,85

108

Ibiam/SC

21.713,34

11.172,99

32.886,33

109

Ibicaré/SC

21.713,34

18.281,00

39.994,34

110

Ibirama/SC

43.426,69

108.190,17

151.616,85

111

Içara/SC

79.615,59

322.121,24

401.736,83

112

Ilhota/SC

36.188,90

80.979,91

117.168,82

113

Imaruí/SC

28.951,12

57.863,19

86.814,31

114

Imbituba/SC

72.377,81

256.076,71

328.454,52

115

Imbuia/SC

21.713,34

35.380,18

57.093,53

116

Indaial/SC

86.853,37

396.364,25

483.217,62

117

Iomerê/SC

21.713,34

16.813,72

38.527,07

118

Ipira/SC

21.713,34

25.383,30

47.096,64

119

Iporã do Oeste/SC

21.713,34

51.360,36

73.073,70

120

Ipuaçu/SC

21.713,34

42.899,26

64.612,60

121

Ipumirim/SC

21.713,34

43.350,29

65.063,63

122

Iraceminha/SC

21.713,34

22.699,95

44.413,30

123

Irani/SC

28.951,12

59.484,61

88.435,73

124

Irati/SC

21.713,34

11.018,84

32.732,18

125

Irineópolis/SC

28.951,12

64.069,13

93.020,26

126

Itá/SC

21.713,34

35.220,32

56.933,67

127

Itaiópolis/SC

43.426,69

123.713,60

167.140,29

128

Itajaí/SC

189.165,79

1.253.384,53

1.442.550,33

129

Itapema/SC

86.853,37

372.882,13

459.735,50

130

Itapiranga/SC

36.188,90

96.326,36

132.515,26

131

Itapoá/SC

43.426,69

117.473,40

160.900,08

132

Ituporanga/SC

50.664,47

143.222,09

193.886,55

133

Jaborá/SC

21.713,34

22.471,58

44.184,93

134

Jacinto Machado/SC

28.951,12

59.467,48

88.418,61

135

Jaguaruna/SC

43.426,69

114.321,90

157.748,58

136

Jaraguá do Sul/SC

189.165,79

1.014.515,49

1.203.681,28
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137

Jardinópolis/SC

21.713,34

8.963,51

30.676,86

138

Joaçaba/SC

50.664,47

171.951,00

222.615,47

139

Joinville/SC

189.165,79

3.371.114,32

3.560.280,11

140

José Boiteux/SC

21.713,34

28.529,09

50.242,43

141

Jupiá/SC

21.713,34

11.995,12

33.708,46

142

Lacerdópolis/SC

21.713,34

12.822,96

34.536,30

143

Lages/SC

189.165,79

899.457,10

1.088.622,89

144

Laguna/SC

72.377,81

261.563,29

333.941,10

145

Lajeado Grande/SC

21.713,34

8.147,09

29.860,43

146

Laurentino/SC

21.713,34

39.793,43

61.506,77

147

Lauro Muller/SC

36.188,90

87.031,71

123.220,62

148

Lebon Régis/SC

28.951,12

69.121,81

98.072,94

149

Leoberto Leal/SC

21.713,34

17.361,81

39.075,15

150

Lindóia do Sul/SC

21.713,34

26.051,28

47.764,62

151

Lontras/SC

28.951,12

69.253,13

98.204,25

152

Luiz Alves/SC

28.951,12

73.415,17

102.366,29

153

Luzerna/SC

21.713,34

32.457,05

54.170,39

154

Macieira/SC

21.713,34

10.133,91

31.847,25

155

Mafra/SC

79.615,59

321.384,75

401.000,34

156

Major Gercino/SC

21.713,34

19.651,22

41.364,56

157

Major Vieira/SC

21.713,34

46.262,00

67.975,34

158

Maracajá/SC

21.713,34

41.637,51

63.350,86

159

Maravilha/SC

50.664,47

147.081,54

197.746,00

160

Marema/SC

21.713,34

10.259,51

31.972,85

161

Massaranduba/SC

36.188,90

96.577,57

132.766,47

162

Matos Costa/SC

21.713,34

14.387,29

36.100,64

163

Meleiro/SC

21.713,34

40.050,34

61.763,69

164

Mirim Doce/SC

21.713,34

13.182,64

34.895,99

165

Modelo/SC

21.713,34

24.030,21

45.743,55

166

Mondaí/SC

28.951,12

67.037,94

95.989,06

167

Monte Carlo/SC

21.713,34

56.327,40

78.040,74

168

Monte Castelo/SC

21.713,34

47.243,99

68.957,33

169

Morro da Fumaça/SC

43.426,69

101.601,70

145.028,39

170

Morro Grande/SC

21.713,34

16.516,84

38.230,18

171

Navegantes/SC

94.091,15

465.160,63

559.251,79

172

Nova Erechim/SC

21.713,34

28.654,69

50.368,04

cultura.sc.gov.br - 25

Mesorregião

Município

I) - 20% (vinte por cento) de
acordo com os critérios de
rateio do Fundo de
Participação dos Municípios
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173

Nova Itaberaba/SC

21.713,34

24.726,73

46.440,08

174

Nova Trento/SC

36.188,90

83.063,79

119.252,69

175

Nova Veneza/SC

36.188,90

86.586,39

122.775,29

176

Novo Horizonte/SC

21.713,34

13.941,97

35.655,32

177

Orleans/SC

43.426,69

130.810,19

174.236,88

178

Otacílio Costa/SC

43.426,69

107.014,06

150.440,75

179

Ouro Verde/SC

21.713,34

12.657,39

34.370,74

180

Ouro/SC

21.713,34

41.648,93

63.362,28

181

Paial/SC

21.713,34

8.592,41

30.305,75

182

Painel/SC

21.713,34

13.468,11

35.181,45

183

Palhoça/SC

189.165,79

980.830,95

1.169.996,74

184

Palma Sola/SC

21.713,34

42.379,72

64.093,06

185

Palmeira/SC

21.713,34

14.998,18

36.711,53

186

Palmitos/SC

36.188,90

92.312,76

128.501,67

187

Papanduva/SC

43.426,69

110.302,59

153.729,27

188

Paraíso/SC

21.713,34

19.622,67

41.336,01

189

Passo de Torres/SC

21.713,34

50.372,66

72.086,00

190

Passos Maia/SC

21.713,34

23.676,23

45.389,58

191

Paulo Lopes/SC

21.713,34

42.785,07

64.498,42

192

Pedras Grandes/SC

21.713,34

22.699,95

44.413,30

193

Penha/SC

57.902,25

185.727,41

243.629,66

194

Peritiba/SC

21.713,34

15.911,66

37.625,00

195

Pescaria Brava/SC

21.713,34

57.611,98

79.325,32

196

Petrolândia/SC

21.713,34

33.895,78

55.609,12

197

Pinhalzinho/SC

43.426,69

115.971,87

159.398,55

198

Pinheiro Preto/SC

21.713,34

20.296,36

42.009,70

199

Piratuba/SC

21.713,34

22.003,43

43.716,77

200

Planalto Alegre/SC

21.713,34

16.385,53

38.098,87

201

Pomerode/SC

57.902,25

190.957,08

248.859,32

202

Ponte Alta do Norte/SC

21.713,34

19.491,36

41.204,70

203

Ponte Alta/SC

21.713,34

26.730,68

48.444,02

204

Ponte Serrada/SC

28.951,12

66.187,26

95.138,39

205

Porto Belo/SC

43.426,69

122.109,31

165.535,99

206

Porto União/SC

57.902,25

202.095,81

259.998,06

207

Pouso Redondo/SC

43.426,69

99.643,43

143.070,12

208

Praia Grande/SC

21.713,34

41.785,95

63.499,30
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209

Presidente Castelo Branco/SC

21.713,34

8.952,09

30.665,44

210

Presidente Getúlio/SC

43.426,69

99.746,20

143.172,88

211

Presidente Nereu/SC

21.713,34

13.057,04

34.770,38

212

Princesa/SC

21.713,34

16.693,83

38.407,17

213

Quilombo/SC

21.713,34

56.447,29

78.160,64

214

Rancho Queimado/SC

21.713,34

16.431,20

38.144,55

215

Rio das Antas/SC

21.713,34

35.425,86

57.139,20

216

Rio do Campo/SC

21.713,34

33.912,91

55.626,25

217

Rio do Oeste/SC

21.713,34

42.756,53

64.469,87

218

Rio do Sul/SC

86.853,37

405.704,57

492.557,94

219

Rio dos Cedros/SC

28.951,12

66.661,13

95.612,25

220

Rio Fortuna/SC

21.713,34

26.325,32

48.038,67

221

Rio Negrinho/SC

65.140,03

241.512,43

306.652,46

222

Rio Rufino/SC

21.713,34

14.176,05

35.889,39

223

Riqueza/SC

21.713,34

26.251,10

47.964,45

224

Rodeio/SC

28.951,12

65.947,47

94.898,60

225

Romelândia/SC

21.713,34

27.324,44

49.037,78

226

Salete/SC

21.713,34

43.630,04

65.343,38

227

Saltinho/SC

21.713,34

21.586,65

43.299,99

228

Salto Veloso/SC

21.713,34

26.936,21

48.649,55

229

Sangão/SC

28.951,12

72.381,79

101.332,92

230

Santa Cecília/SC

36.188,90

96.086,57

132.275,48

231

Santa Helena/SC

21.713,34

12.691,65

34.404,99

232

Santa Rosa de Lima/SC

21.713,34

12.229,20

33.942,54

233

21.713,34

47.717,86

69.431,20

234

Santa Rosa do Sul/SC
Santa Terezinha do
Progresso/SC

21.713,34

13.862,04

35.575,39

235

Santa Terezinha/SC

21.713,34

50.167,12

71.880,47

236

21.713,34

7.193,65

28.906,99

237

Santiago do Sul/SC
Santo Amaro da
Imperatriz/SC

43.426,69

132.711,37

176.138,06

238

São Bento do Sul/SC

101.328,93

482.471,06

583.799,99

239

São Bernardino/SC

21.713,34

13.336,79

35.050,14

240

São Bonifácio/SC

21.713,34

16.202,83

37.916,18

241

São Carlos/SC

28.951,12

64.405,98

93.357,10

242

São Cristovão do Sul/SC

21.713,34

31.680,59

53.393,94

243

São Domingos/SC

21.713,34

53.923,81

75.637,15
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244

São Francisco do Sul/SC

79.615,59

300.997,04

380.612,63

245

São João Batista/SC

65.140,03

213.662,74

278.802,77

246

São João do Itaperiú/SC

21.713,34

21.312,61

43.025,95

247

São João do Oeste/SC

21.713,34

36.430,68

58.144,03

248

São João do Sul/SC

21.713,34

41.660,35

63.373,69

249

São Joaquim/SC

50.664,47

153.875,54

204.540,00

250

São José do Cedro/SC

36.188,90

78.953,13

115.142,04

251

São José do Cerrito/SC

21.713,34

47.358,18

69.071,52

252

São José/SC

189.165,79

1.407.819,58

1.596.985,37

253

São Lourenço do Oeste/SC

50.664,47

137.455,75

188.120,22

254

São Ludgero/SC

28.951,12

76.560,96

105.512,08

255

São Martinho/SC

21.713,34

18.155,40

39.868,74

256

São Miguel da Boa Vista/SC

21.713,34

10.390,82

32.104,17

257

São Miguel do Oeste/SC

65.140,03

231.121,61

296.261,63

258

São Pedro de Alcântara/SC

21.713,34

33.244,93

54.958,27

259

Saudades/SC

21.713,34

55.636,58

77.349,92

260

Schroeder/SC

43.426,69

121.977,99

165.404,68

261

Seara/SC

43.426,69

100.145,84

143.572,53

262

Serra Alta/SC

21.713,34

18.629,26

40.342,60

263

Siderópolis/SC

36.188,90

79.969,38

116.158,28

264

Sombrio/SC

50.664,47

173.412,57

224.077,04

265

Sul Brasil/SC

21.713,34

14.050,45

35.763,79

266

Taió/SC

43.426,69

105.021,54

148.448,22

267

Tangará/SC

21.713,34

49.533,40

71.246,74

268

Tigrinhos/SC

21.713,34

9.323,20

31.036,54

269

Tijucas/SC

65.140,03

219.274,92

284.414,95

270

Timbé do Sul/SC

21.713,34

30.533,04

52.246,38

271

Timbó Grande/SC

21.713,34

44.971,71

66.685,06

272

Timbó/SC

72.377,81

252.565,52

324.943,33

273

Três Barras/SC

43.426,69

110.045,67

153.472,36

274

Treviso/SC

21.713,34

22.431,62

44.144,96

275

Treze de Maio/SC

21.713,34

40.427,15

62.140,50

276

Treze Tílias/SC

21.713,34

44.760,47

66.473,81

277

Trombudo Central/SC

21.713,34

42.020,03

63.733,38

278

Tubarão/SC

115.804,49

603.387,13

719.191,63

279

Tunápolis/SC

21.713,34

25.937,09

47.650,44
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Mesorregião

Município

I) - 20% (vinte por cento) de
acordo com os critérios de
rateio do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM)

II) - 80%
(oitenta por
cento) de
acordo com a
população

Total

280

Turvo/SC

28.951,12

73.643,54

102.594,66

281

União do Oeste/SC

21.713,34

14.067,58

35.780,92

282

Urubici/SC

28.951,12

64.143,35

93.094,48

283

Urupema/SC

21.713,34

14.073,29

35.786,63

284

Urussanga/SC

43.426,69

121.424,20

164.850,88

285

Vargeão/SC

21.713,34

20.399,13

42.112,47

286

Vargem Bonita/SC

21.713,34

25.645,92

47.359,27

287

Vargem/SC

21.713,34

14.141,80

35.855,14

288

Vidal Ramos/SC

21.713,34

36.185,19

57.898,53

289

Videira/SC

79.615,59

302.961,02

382.576,61

290

Vitor Meireles/SC

21.713,34

28.426,32

50.139,67

291

Witmarsum/SC

21.713,34

22.637,15

44.350,49

292

Xanxerê/SC

79.615,59

291.068,66

370.684,25

293

Xavantina/SC

21.713,34

22.454,46

44.167,80

294

Xaxim/SC

50.664,47

163.889,55

214.554,02

295

Zortéa/SC

21.713,34

19.200,19

40.913,53

Para mais informações sobre a Lei Aldir Blanc em Santa Catarina acesse o site:
http://cultura.sc.gov.br/editais-e-acoes/lei-aldir-blanc-em-sc
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