






Lei Aldir Blanc: Modos de Usar apresenta de forma criativa, simples, 
didática, sensível e lúdica o histórico, os conceitos, os mecanismos e os 
desaos políticos, institucionais e administrativos envolvidos na 
construção e aplicação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. 
  

A cartilha tem o objetivo de facilitar a comunicação e o empoderamento do 
setor público e da sociedade civil no processo de implementação da lei, 
por meio de uma linguagem artística e griô que se utiliza de cartas, 
poemas, depoimentos, cordéis, memórias, cartuns e quadrinhos para 
apresentar uma narrativa coletiva do histórico da lei, bem como uma 
tradução criativa e encantadora de seu conteúdo. 
   

Lei Aldir Blanc: Modos de Usar é uma iniciativa da Escola de Políticas 
Culturais com a Fundação Maurício Grabois e o mandato da Deputada 
Federal Jandira Feghali, com o apoio da Escola de Formação na Pedagogia 
Griô e do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô. 
               
Sua publicação arma nosso compromisso coletivo, social e institucional: 
contribuir no processo de implementação da Lei Aldir Blanc, fortalecendo 
o Sistema Nacional de Cultura e a Política Nacional de Cultura Viva,  
garantindo a efetivação dos direitos culturais consagrados pela 
Constituição Federal de 1988.  
  

Viva a cultura brasileira!
  

Alexandre Santini e Líllian Pacheco
Escola de Políticas Culturais



Quando eu era criança, me encantei pela música e na adolescência aprendi a 
tocar bateria. Com meu irmão, Ricardo Feghali, integrei a banda " Los 
Panchos" e saí por aí nos bailes da vida no exercício prossional da arte, 
circulando por todo o Estado e nos mais diversos clubes do subúrbio 
carioca. A vida me fez médica, me fez liderar o movimento nacional de 
jovens residentes, me fez entrar para um partido, para a política movida por 
sonhos e projetos.  

Fui Deputada Estadual, Secretária de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, 
Secretária de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia de Niterói e estou 
exercendo meu sétimo mandato como Deputada Federal.  Não é fácil ser 
uma mulher na política, nem na vida, mas como diz a canção: “é preciso ter 
força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho, sempre”. 

Trago presente em mim desde sempre a Arte, essa dimensão 
transformadora e constitutiva da nossa cultura. Esse sopro da criação que é 
capaz de nos inuenciar desde a gestação, que nos acompanha ao longo de 
toda a nossa vida, e que nos cura de doenças da velhice. Arte que nos inspira 
e nos anima em tempos difíceis como os que vivemos. 
  



Arte e cultura são coirmãs da educação e da comunicação democrática, 
redutoras de violências e desigualdades, construtoras de civilizações e 
mundos. Mas, muitas vezes, a arte e a cultura não são vistas como ofício, 
como trabalho.

Muitos não enxergam o impacto econômico da cultura e de suas cadeias 
produtivas, a sua importância para o desenvolvimento do país e para 
outras atividades econômicas que se desenvolvem a partir da arte e da 
cultura.

Falo do pipoqueiro da porta do cinema, da costureira da escola de samba, 
da bilheteira do teatro, dos técnicos de som e luz. Mas falo também dos 
pequenos e médios empresários, dos donos dos cafés e bares com música 
ao vivo, falo do turismo, de serviços, comércio e seus fornecedores, que 
formam a imensa e complexa economia da cultura em nosso pais.

O que dizer do São João do nosso Nordeste, do carimbó, do bumba meu 
boi, do carnaval, das rodas de samba, dos shows, dos festivais, dos bailes 
das periferias, das festas regionais do Sul e do Centro-Oeste, das rodas de 
capoeira, caminhadas dos ternos de reis, congadas e moçambiques. 



O Brasil de todas as telas, o cinema, a TV e o 
celular, a importância econômica da  nossa 
produção audiovisual. O mistério eterno do 
teatro, as companhias de dança e seus 
corpos em sintonia com a expressão de 

nossa liberdade. 

 A ousadia e a criatividade da arte circense, as 
artes da palavra, da escrita e da oralidade, dos 

versos e das rimas. A pintura, as artes plásticas, o artesanato, as cores e 
materiais que dão vida a “artefatos e mentefatos”, como diz o nosso 
sempre Ministro da Cultura, o luminoso Gilberto Gil. 
 
A cultura como modo de vida, nossos povos e comunidades tradicionais, 
indígenas, quilombolas, mestras, mestres e griôs brasileiros, as tantas 
expressões e manifestações de nosso patrimônio cultural material e 
imaterial.
      
É o povo, e não o Estado, que produz arte e cultura. Mas cabe ao Estado 
formular políticas públicas, fomentar, incentivar, denir prioridades e 
criar condições e, neste momento de pandemia, socorrer a cultura de 
forma emergencial.

As trabalhadoras e os trabalhadoras da cultura de todo o Brasil precisam 
viver do seu ofício, enquanto nos fazem resistir e ressignicar as 
angústias, temores, connamento, dores e perdas. É o que temos visto 
pelas redes, varandas, nas lives e demais linguagens e plataformas 
digitais: nosso povo se expressando de forma criativa, inovadora e, na 
maioria dos casos, voluntária.



No entanto, muitas dessas pessoas estão vivendo da ajuda de outros 
colegas, de cestas básicas, ou passando fome com suas famílias. Sabemos 
que todos os decretos de isolamento social imediatamente paralisaram as 
atividades culturais e, na retomada, serão elas as últimas a voltar à 
normalidade. Por isso, o parlamento brasileiro naõ  poderia faltar à arte e à 
cultura neste momento tão difícil do país. A Lei Aldir Blanc contou com esta 
compreensão e sensibilidade por parte de nossos deputados e deputadas 
que apoiaram maciçamente a sua aprovação.
  

Mas a Lei Aldir Blanc é principalmente fruto e conquista da sociedade 
brasileira, que se movimentou intensamente em todo o país. Coletivos, 
artistas, trabalhadores e trabalhadoras de todas as áreas, ponteiros, 
educadores, lideranças dos povos tradicionais, conselheiros de cultura de 
todas as esferas, gestores municipais e estaduais de todo o territoŕ io 
nacional, prefeitos e governadores, ajudaram a construir e relataram, junto 
comigo, o texto nal da Lei Aldir Blanc, aprovado e sancionado com muita 
luta! 
  

Sua implementação é um bom desao, pois a lei se baseia no que é 
universal e diverso, na valorização da descentralização aos entes 
federados para sua execução e na redução de travas burocráticas na sua 
aplicação. O Brasil é grande, as realidades regionais e de cada cidade 
trarão suas potências e limites. Por isso, é fundamental a participação da 
sociedade civil, através dos conselhos, comitês e coletivos de cultura, além 
do parlamento e órgãos de controle junto aos gestores, para que a lei seja 
aplicada de forma democrática, inclusiva, justa e rapidamente chegue aos 
seus reais beneciários. Seguiremos acompanhando, scalizando e 
contribuindo, até que os recursos da Lei Aldir Blanc cheguem na ponta, 
socorrendo a quem mais precisa. A cultura, talvez por falar à alma e à 
sensibilidade coletiva, tem a capacidade de produzir unidades e 
consensos. A arte e a cultura têm papel fundamental na superação dos 
abismos, na cura das feridas e na recomposição do tecido social brasileiro. 
A esperança equilibrista há de prevalecer.

Viva Aldir Blanc!

Com um abraço afetuoso

Jandira Feghali



A lei Aldir Blanc de Emergência 
Cultural está acontecendo. Ela é fato, 
sua semente já aparece sobre o solo e 

em breve irá orir. Para surpresa de 
muitos, ela foi aprovada praticamente 
por unanimidade no Congresso, 
rapidamente sancionada pelo 
Executivo federal, e agora leva o 
número 14.017/2020. 

Dentro da lei Aldir Blanc há muita 
losoa, teoria, conhecimento sobre a 

história das políticas públicas de 
cultura, conceitos precisos, método. 

Também muita mobilização a partir dos 
t e r r i t ó r i o s ,  d e  a g e n t e s  c u l t u r a i s 

comprometidos. Foram quatro meses de trabalho árduo e em processo de 
consenso progressivo. 

Por isso tomo a liberdade de me dirigir às gestoras e gestores de cultura 
deste nosso vasto país, das grandes metrópoles aos rincões mais 
afastados, sobretudo àqueles em municípios que talvez nem contem com 
órgão gestor de cultura (são mais de dois mil), sequer um funcionário com 
experiência prévia na função. Independente desta condição, a partir de 
agora todos terão a nobre responsabilidade de fazer com que os recursos 
para as artes e a cultura cheguem exatamente onde devem chegar.

Me dirijo diretamente a vocês na condição de alguém que trabalha há 
mais de quarenta anos como gestor público de cultura ou na condição de 
pensador, escritor e semeador de ideias, seja no Brasil ou no exterior.



Em 1990, quando eu tinha 29 anos, assumi o cargo de secretário 
municipal de cultura em Campinas; àquela época, se estivesse recebendo 
uma carta de alguém com mais 
experiência, caria feliz em 
poder aproveitar uma troca 
de conhecimento, ao mesmo 
tempo despretensiosa, com 
afeto, mas também com 
técnica e losoa. Colocando-
m e  n e s t e  l u g a r,  t o m o  a 
liberdade de colaborar com 
esta cartilha que ajuda na boa 
execução de uma lei que chega tão de 
repente e que é tão premente e urgente. 
Pensem nesta carta como se tivesse sido 
redigida por um jardineiro paciente e 
persistente, nada além disso e, se 
considerarem que o conteúdo vale a 
pena, aproveitem.

Os desaos apresentados pela lei Aldir Blanc são 
muitos. O principal e mais óbvio: fazer com que os recursos cheguem aos 
corações que sentem, às cabeças que pensam e às mãos que executam as 
artes e as culturas do Brasil. Esta é uma lei generosa, por isso destinada a 
todas e todos que contribuem para a jardinagem delicada da alma 
brasileira. Esta é uma lei de emergência porque não há tempo a perder, 
“quem tem fome tem pressa”, como dizia Betinho, da Ação da Cidadania, 

o “irmão do Henl”, outra fonte inspiradora na tessitura de nossa lei 
generosa. Vamos aplicá-la com generosidade, sem preconceitos 
estéticos ou discriminação partidária. A lei é para todos.

     Um abraço, do jardineiro Célio Turino



A democracia brada
“A lei é pra ser cumprida”
Se não tem a gente cria
A justiça salva vida
Através de uma lei justa
A pessoa é protegida

Mas nem todo segmento
Tem leis pra lhe proteger
O Legislativo cria
Mas é necessário haver
Pensador interessado
Para ajudar resolver

O termo calamidade
É um apelo social
Já o termo pandemia
É desespero total
A lagarta do desprezo
No roçado cultural

Quem produz arte não tendo
Espaço para vender
Não paga a casa que mora
E não compra de comer
Não bota lho na escola
Nem tem moral pra viver

A covid dezenove
Jogou o laço apertado
E vem enforcando o povo
Que o Brasil tem cuidado
Quem não trabalha não tem
Como ser remunerado

Os artistas populares
Foram impossibilitados
Cinemas baixaram as portas
Teatros foram fechados
As feiras acorrentadas
Os parques foram trancados

A crise atingiu em cheio
Ópera, Cinema e Pintura
Música, Teatro, Artes Plásticas
Jornalismo, Arquitetura
O magistério em geral
TV e Literatura

Deputados e deputadas
Formaram uma grande frente
Reuniram pensadores
Em um grupo inteligente
Para criar um projeto
Que desse defesa à gente

Vinte e seis deputados
E deputadas somando
Prestígio e capacidade
Honrosamente juntando
Com a voz dos senadores
Terminaram conquistando

Cultura alimenta a alma
O país que tem é nobre
Supera o valor do ouro
Quem desvaloriza é pobre
Saber cultural é vivo
Vive feliz quem descobre



Aldir Blanc foi vencido
Na luta com a pandemia
Mas se tornou imortal
Pois em seguida nascia
A vida depois da morte
Com muito mais energia

O grupo juntou o laço
Ponto a ponto, parte a parte
Gritou Jandira Feghali:
“Aldir Blanc é o nosso mártir”
Seu nome será defesa
Da nossa cultura e arte

Coube a relatoria
A esta ilustre guerreira
Amante de arte e música
E cultura brasileira
Sensível às Artes plásticas
Marujada e capoeira

O senador Jaques Wagner
Foi relator no Senado
Articulou entre os pares
Para que fosse aprovado
Um projeto de que o Brasil
Estava necessitado

Benedita fez de tudo
Pela primeira versão
Jandira somou esforço
Em forma de mutirão
Defendendo os produtores
De cultura da nação

O respirar cultural
É vida em evolução
É oxigênio sólido
É voz transformada em pão
É tratamento dos lhos
Pago em notas de violão

Surge nesta emergência
A Escola de Políticas Culturais
Base na Pedagogia Griô
Cursos, Diálogos Nacionais
Canal de Emergência Cultural
Transmissão pelas redes sociais

Doutor José Guimarães
Do PT do Ceará
Ampliou o argumento
De Xangô a Orixalá
De Padre Cícero a Jesus
De Sidarta a Jeová

Jandira, Jaques, Benedita
José Guimarães e outros mais
Órgãos de todo o Brasil
Desde os municipais
Dos estados e concluindo
Com os órgãos federais

A nossa Lei Aldir Blanc
Aprovada e sancionada
O processo iniciado
A verba foi liberada
Estão decidindo as formas
Da grana ser aplicada



Ocina de rabeca
Ocina de pandeiro
Mestre Griô e Cantiga
Como Aboio de vaqueiro
Maracatu, Pastorio
Samba de Coco e Guerreiro

A Contação de História
Ciranda, Esmola Cantada
Capoeira Regional
Chula, Barquinha e Congada
Samba Rural, São Gonçalo
Maneiro Pau e Vaquejada

O texto não teve emenda
O mutirão cultural
Teve o esforço de todos
A nível nacional
E nosso trabalho tem
Repercussão mundial

Tudo que soma é brilhante
Na construção do amor
Na construção desta lei
Tudo deu tinta e sabor
Essência, sedosidade
Fermentação, brilho e cor

Cada passo de um artista
A Lei Aldir acompanha
Divulgue, faça valer
Quem não luta nada ganha
Quem adere forma grupo
Grupo triunfa em campanha

Jandira Feghali teve
Uma incansável batalha
E Benedita da Silva
Deu prova de quanto trabalha
Jaques Wagner no Senado
Rompeu rochedo e muralha

Vou levar uns companheiros
Na Câmara e no Senado
Visitar os gabinetes
Mansamente e educado
E sorridente dizer
“Amigos muito obrigado”

Mestre Bule Bule 
Antônio Ribeiro da Conceição



A sociedade demanda, aponta possibilidades, parlamentares reagem 
positivamente e tudo começa a tramitar em Brasília, na Câmara dos 
Deputados. No mês de março de 2020, após ser decretada a pandemia 
pela OMS e calamidade pública no Brasil, 37 deputados de 11 partidos 
diferentes apresentaram projetos de lei para socorrer a cultura. 
O primeiro protocolado foi o PL 1075, que teve como primeira signatária 
a deputada Benedita da Silva, ao qual todos os outros foram 
apensados (reunidos).



Por iniciativa de Jandira, a Lei de Emergência Cultural foi batizada como Lei Aldir 
Blanc, em homenagem a este grande compositor carioca e brasileiro, vitimado 
pela COVID-19. A relatoria na Câmara foi denida no dia 7 de maio e a lei votada 
no dia 26 de maio de 2020. No Senado, a lei teve a relatoria do Senador Jaques 
Wagner, que conseguiu a aprovação sem emendas, no dia 4 de junho, do texto 
consolidado na Câmara.

A construção do texto nal aprovado coube à 
Deputada Federal Jandira Feghali (PCdoB/RJ). 
Como relatora, Jandira construiu o texto da Lei 
Aldir Blanc junto dos movimentos sociais, 
entidades representativas e sociedade civil, 
dialogando, ouvindo e juntando as diferentes 
demandas nos quatro cantos do Brasil por 
meio de uma grande Articulação Nacional de 
Emergênc ia  Cu l tura l .  Inúmeras  web 
conferências e encontros virtuais por todo o 
país, com diversos segmentos da Cultura, 
deram contribuições para o texto nal da 
relatoria. Também foi muito importante o 
intenso trabalho interno na Câmara de 
articulação política e de ausculta dos autores, 
bancadas e líderes de todos os partidos, 
inclusive do governo, o que possibilitou uma 
votação expressiva e compromisso público de 
sanção da lei.



Assim foi feito, e hoje a Lei Aldir 
Blanc se tornou uma realidade no 
Brasil! 

Depois de Sancionada dia 29 de 
j u n h o ,  a  L e i  p r e c i s o u  s e r 
regulamentada. 

Um grupo formado pelo Fórum de 
Secretários e Dirigentes Estaduais 
de Cultura, Frente Nacional de 
Pre fe i tos  (FNP) ,  Assoc iação 
Brasileira de Municípios (ABM), 
C o n f e d e r a ç ã o  N a c i o n a l  d e 
Municípios (CNM) e Fórum de 
Conselhos Estaduais de Cultura 
(CONECTA), com a participação de 
J a n d i r a  Fe g h a l i ,  t r a b a l h o u 
intensamente no diálogo com o 
Ministério do Turismo e técnicos do 
governo federal para construir o 
passo a passo da descentralização 
dos recursos da Lei para estados e 
municípios, e destes para os 
agentes e espaços culturais. 

Foram publicadas ainda as Medidas Provisórias (MPs) 986 e 990, que tratam do 
prazo de execução e da liberação de créditos extraordinários dos 
R$ 3 bilhões previstos na Lei.

O grande desao agora é fazer com que os recursos cheguem diretamente na 
ponta, beneciando a quem mais precisa! Não basta ter a Lei por escrito, é 
preciso que ela aconteça na prática! 

Lei Aldir Blanc: Modos de Usar: é uma forma simples de  explicar e 
entender essa Lei, passo a passo. Vamos lá?  



O impacto social e econômico da pandemia de COVID-19 no setor cultural 
brasileiro foi devastador. As consequências deste impacto serão longas e 
difíceis. Cinemas, teatros, centros culturais, espaços comunitários, bibliotecas, 
galerias de arte, quadras de escolas de samba, museus, etc. fecharam as suas 
portas. Atividades artísticas e culturais ao ar livre, interrompidas. Não sabemos 
como será o futuro, quando a população voltará participar de manifestações 
culturais. Mas reexiste um movimento emergente, um movimento de quem 
sempre resistiu.

“A Fundação Getúlio Vargas 
estima que a cadeia produtiva 
da cultura perderá receitas da 
ordem de R$ 46,5 bilhões 
apenas em 2020. Isso por conta 
da diminuição em 24% de sua 
part i c ipação no  Produto 
Interno Bruto  (P IB) ,  que 
regularmente atinge uma 
média de 4% ao ano."



Emergência Cultural é um estado de urgência, um grito de alerta, um pedido de 
socorro. Mas é também o Emergir de algo novo e potente, é o que vem de baixo 
pra cima, tudo aquilo que se levanta, como possibilidade de novos futuros 
possíveis ou “ideias para adiar o m do mundo”: 

A cultura, criadora e encantadora de mundos, reexiste e se 
reinventa em Estado de Emergência! 



Nesse contexto, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc é 
uma grande conquista para a cultura brasileira nestes 
tempos de crise! Uma vitória que se construiu a muitas 
mãos, com centenas, milhares de pessoas que se 
conectaram em todo o  Bras i l  na  construção 
compartilhada desta Lei.

Nesse cenário, foi criada em junho de 2020 a Escola de Políticas Culturais,  como 
resposta à necessidade de sistematizar e difundir conteúdos, repertórios, 
metodologias e práticas de gestão cultural e políticas públicas de 
cultura para gestores culturais do setor público e da sociedade 
civil. A  Escola de Políticas Culturais realizou o Curso Introdutório 
sobre a aplicação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc em 
parceria com a Articulação Nacional de Emergência Cultural e com a 
Universidade das Culturas.
 
A Lei Aldir Blanc é fruto dessa construção coletiva e 
participativa. Elaborada em um método de “consenso 
progressivo”, como deniu Célio Turino, e construída "em 
estado permanente de conferência nacional de cultura", como 
deniu Fabiano Piúba, o texto foi se aperfeiçoando e superando 
divergências ideológicas e partidárias, com a cultura a (re)unir o Brasil. 

A relatoria da Lei Aldir Blanc, conduzida pela Deputada 
Federal Jandira Feghali, promoveu e participou de ampla 

escuta nacional sobre o Projeto. A Articulação Nacional de 
Emergência Cultural realizou um intenso calendário de 

webconferências, diálogos nacionais, entrevistas e lives em que 
participaram: parlamentares, dirigentes estaduais e municipais de 

cultura, gestores culturais, empresários, membros de conselhos de cultura, artistas, 
escolas de samba, coletivos independentes, circos, comunidades tradicionais, 
cineclubes, artistas de rua, pontos de cultura, produtores, técnicos e prossionais 
setoriais. O belíssimo processo de mobilização e organização que aconteceu e 
continua acontecendo no país é um legado importante da Lei que reforçou a 
relevância dessa agenda e dos princípios fundantes do sistema nacional de cultura.



AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA – EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS, PRÊMIOS E  
AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS – DURANTE O ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 

SUBSÍDIOS À  MANUTENÇÃO 
DOS ESPAÇOS CULTUR AIS 
organizados e mantidos por 
pessoas, grupos culturais, 
organizações da sociedade 
civi l ,  empresas culturais , 
o r g a n i z a ç õ e s  c u l t u r a i s 
comunitárias, cooperativas com 
 n a l i d a d e  c u l t u r a l  e 
instituições culturais, com ou 
sem ns lucrativos.

A LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC (Lei 14.017/2020) ESTABELECE UM 
CONJUNTO DE AÇÕES PARA GARANTIR: 

RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS DA CULTURA



Governo Federal repassa R$ 3 bilhões, 
distribuídos entre estados, Distrito 
Federal e municípios. 

Cidades têm até 60 dias e 
estados até 120 dias para 
p r o g r a m a r  a s  a ç õ e s 
emergenciais dirigidas ao 
setor cultural na Plataforma 
Mais Brasil. 

O  p r a z o   n a l  p a r a  a 
execução dos recursos é até 
31 de dezembro de 2020;



Podem ser beneciados com esta 
L e i :  A r t i s t a s ,  t é c n i c o s ( a s ) , 
produtoras culturais, produtores 
independentes, pequenas e micro 
empresas culturais,  espaços 
c u l t u r a i s  i n d e p e n d e n t e s  e 
c o m u n i t á r i o s ,  g r u p o s , 
comunidades  t radic ionais  e 
coletivos culturais. 

E s t a d o s  e  m u n i c í p i o s  s ã o 
responsáveis pela execução e 
distribuição destes recursos aos 
beneciários, através de:  cadastros 
de agentes e espaços culturais, 
editais, chamadas públicas, prêmios 
e outras modalidades de aquisição 
de bens e serviços culturais.  



Garantir o acesso à renda emergencial de 
R $  6 0 0  p a r a  o s  t r a b a l h a d o r e s  e 
trabalhadoras da cultura, por 3 meses 
consecutivos, nos termos da Lei. 
Os agentes culturais beneciados serão 
identicados através do cadastro estadual 
de cultura.  

Garantir a aplicação de subsídios mensais 
entre R$ 3 mil e R$ 10 mil para a 
manutenção dos espaços culturais, com 
regras de transparência, prestação de 
contas e contrapartida. Os agentes e 
espaços culturais beneciados serão 
identicados através dos cadastros 
municipais de cultura.   

Ações de fomento à cultura no valor 
mínimo de 20% do valor total de cada 
estado e município, para editais, chamadas 
públicas, prêmios, aquisição de bens e 
serviços vinculados ao setor cultural e 
o u t r o s  i n s t r u m e n t o s  v o l t a d o s  à 
manutenção de agentes ,  espaços, 
i n i c i a t i v a s ,  c u r s o s ,  p r o d u ç õ e s , 
desenvolvimento de atividades de 
economia criativa e economia solidária, 
produções audiovisuais, 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. 

Observação: Existe a possibilidade de reprogramação dos recursos dos 
estados para o espaços culturais e ampliação de ações de fomento a cultura



Quando se fala em cadastro, já pensamos 
logo em algo burocrático, complicado e
de difícil acesso. Mas não precisa ser 
assim! Muitos bons cadastros de cultura 
existem no Brasil, experiências como os 
Mapas Culturais, a Rede Cultura Viva e o 
Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais (SNIIC). 

Procure saber mais! Existem muitos 
modelos simples e ecientes de cadastros 
de cultura que podem ser adaptados à 
realidade de seu estado ou município. Tudo 
começa com um formulário e uma planilha.

O Cadastro de Cultura é a principal PORTA DE 
ENTRADA para acesso aos recursos da Lei. Um 
dos instrumentos mais importantes para fazer 
a Lei Aldir Blanc acontecer são  os cadastros 
de cultura! Eles fornecem um retrato da 
cultura do estado ou do município. É através 
dos cadastros que espaços, organizações, 
produtoras e empresas, grupos e coletivos 
culturais poderão acessar os benefícios e 
subsídios previstos na Lei. 



 Art.7°, § 1°:
Farão jus ao benefício previsto (...)  os espaços 
culturais e artísticos, micro e pequenas 
empresas culturais, organizações culturais 
comunitárias, cooperativas e instituições 
culturais com atividades interrompidas, 
devendo comprovar sua inscrição e respectiva 
homologacão 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 (...)”



Qualquer estado ou município que já tenha realizado editais, 
remunerado artistas e técnicos locais, realizado inscrições 
de pessoas e espaços culturais em eventos, programas e 
projetos, já começou a fazer um cadastro de cultura, mesmo 
que até agora não tenha esse nome!  

Além disso, a lei prevê inclusões e alterações 
nos cadastros de cultura, o que abre a 
possibilidade de que agentes e espaços 
culturais possam se inscrever e se cadastrar 
para se habilitar a receber os benefícios 
previstos na Lei Aldir Blanc.  

Veja o que diz a Lei: 
Art. 7°, § 2°:
“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”.

! – IMPORTANTE: 
O agente ou espaço cultural, para 
receber os benefícios da Lei, precisa 
estar inscrito nos cadastros de 
cultura. Para garantir que os 
recursos cheguem na ponta, será 
fundamental a formalização e 
atualização dos cadastros de cultura 
das cidades, estados e Distrito 
Federal!



Governo e sociedade civil precisam se organizar para garantir uma correta 
aplicação da Lei Aldir Blanc nos estados e municípios. Os conselhos estaduais e 
municipais de cultura cumprem um papel fundamental na transparência, 
scalização e controle social da destinação dos recursos da Lei Aldir Blanc. 

O Poder público pode instituir comitês gestores, com a participação da 
sociedade civil, constituído preferencialmente por membros do conselho de 
cultura (onde houver) e representantes do órgão de cultura local. 

Estes comitês gestores poderão não só scalizar a correta aplicação dos recursos 
da Lei Aldir Blanc, como também atuar na certicação de agentes e espaços 
culturais nos cadastros de cultura estaduais e municipais.  

Se o governo de sua cidade não criar um comitê gestor, a sociedade deve se 
organizar de maneira autônoma! Neste caso, sugerimos a criação dos comitês 
emergenciais para acompanhamento e scalização da implementação da Lei 
Aldir Blanc em seu estado ou município.   

O processo de implementação da 
Lei Aldir Blanc também é uma 
ótima oportunidade para o 
fortalecimento dos fóruns e 
conselhos municipais e estaduais 
de cultura,  fortalecendo e 
estruturando o Sistema Nacional 
de Cultura em todo o país! 
L e m b r e  q u e  é  a 
r e p r e s e n t a t i v i d a d e  e  a  
diversidade que empoderam o 
povo dentro do Sistema!



As atividades culturais terão continuidade após a pandemia, seja pelos recursos de 
fomento pagos agora, seja pelas contrapartidas que virão para a sociedade nas escolas, 
nas ruas ou em outros espaços que serão programados com a gestão pública pelos 
beneciados da Lei.



Não pode receber: quem já recebeu auxílio emergencial do governo federal, quem 
tem emprego formal, quem tem renda acima de 28 mil reais, quem recebe qualquer 
outra aposentadoria ou benefício, exceto o Bolsa-família.

Trabalhadora e trabalhador da 
Cultura, ou seja, pessoa que 
participa da cadeia produtiva de 
segmentos artísticos e culturais, 
incluindo artistas, produtores, 
técnicos, curadores, ocineiros e 
professores de escolas de arte.

Espaços culturais organizados e mantidos por 
pessoas, grupos, organizações da sociedade 
civil, empresas culturais, organizações 
culturais comunitárias, cooperativas com 
nalidade cultural e instituições culturais, com 
ou sem ns lucrativos que sejam dedicados a 
realizar atividades artísticas e culturais.



Art. 6º Farão jus à renda emergencial 
prevista no inciso I do caput do art. 2º 
d e s t a  L e i  o s  t r a b a l h a d o r e s  e 
trabalhadoras da cultura com atividades 
interrompidas e que comprovem:

I  -  t e r e m  a t u a d o  s o c i a l  o u 
prossionalmente 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 
beneciários 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 beneciários 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.

O texto da Lei Aldir Blanc não estabelece que os Espaços Culturais  precisam ter 
CNPJ ou sede própria. Espaços públicos das ruas, praças, quadras e parques, 
quando ocupados por atividades culturais de grupos, coletivos ou associações, 
de forma regular e permanente, são também Espaços Culturais. 

Espaços culturais podem ser móveis, como os circos, com e sem lona, e outras 
expressões culturais itinerantes. Pode ser a roda do artista de rua ou mesmo a 
casa-ateliê de um artista; pode ser o quintal ou o terreiro do(a) mestre(a) Griô; 
pode ser a roda de conversa, o muro que projeta a exibição do cineclube…



O recurso de R$ 3 bilhões disponibilizado pela Lei Aldir Blanc provém das 
seguintes fontes: 

- Superávit do Fundo Nacional de Cultura apurado até 31 de dezembro de 2019. 
Um recurso da própria cultura, que não impacta no orçamento de outras áreas.

- Dotações orçamentárias da União, vinculadas ao regime 
ex t raord inár io  sca l ,  nance i ro  e  de 
contratações para enfrentamento de 
calamidade pública nacional decorrente de 
pandemia (Emenda Constitucional 106/2020). 
Orçamento destinado a ações emergenciais de 
apoio a diversos segmentos sociais e 
e c o n ô m i c o s  e  d e  o u t r a s  f o n t e s 
orçamentárias que contabilizam R$ 3 bilhões.

- A execução dos recursos será descentralizada
mediante transferências da União a Estados, 
Municípios e ao Distrito Federal.



O instrumento para o repasse do recurso da Lei 
Aldir Blanc do governo federal para estados e 
municípios será a Plataforma + Brasil 

A Plataforma + BRASIL é o sistema único e  online 
de âmbito nacional para operacionalização das 
várias modalidades de transferências de recursos 
da União, dinamizando a gestão e a scalização 
nas entregas de políticas públicas para a 
sociedade. 

Como será a operacionalizado o recurso da Lei 
Aldir Blanc através da Plataforma + Brasil?

http://plataformamaisbrasil.gov.br/sobre-a-plataforma


Cadastramento do Programa
O Ministério do Turismo, após a 
atualização cadastral, vai inserir 
cada estado e município no  
programa de gestão dos recursos.

Atualização Cadastral
Os Estados e Municípios deverão atualizar 
seus cadastros na plataforma, fornecendo as 
informações necessárias para  o repasse dos 
recursos (CNPJ, se possui ou não fundo de 
cultura, conta bancária, etc).

Planos de Ação 
Os Estados e  Munic ípios  deverão 
desenvolver  um PL ANO DE AÇÃO 
informando como será feita a gestão dos 
recursos da Lei Aldir Blanc. 

Aprovação do Plano 
O Plano de Ação passará pela análise do 
Ministério do Turismo que fará a 
aprovação do plano e imediatamente a 
liberação e transferência dos recursos. 
Veja Cronograma de Pagamento no Diário 
Ocial da União:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/comunicado-n-1/2020-273539058

Programação de APLICAÇÃO
Após o recebimento dos recursos, os estados terão 

120 dias e os municípios 60 dias para apresentar formulários 
simples de cadastros e chamadas públicas para solicitação do benefício, respondendo: 
quais espaços receberão? Quais artistas? Como serão pagos? Quais valores? Quais os 
prazos? Compra de ativos? (Importante: o prazo de 60 dias para os municípios e 120 dias 
para os estados é contado entre a liberação dos recursos — 4o passo — até a  
programação da aplicação — 5º passo).

Os recursos 
deverão ser 

executados na sua totalidade até o prazo 
máximo de 31 de Dezembro de 2020.  Ou 
seja, os recursos devem ser repassados 
imediatamente para artistas e espaços até 
esse prazo máximo.

O s  E s t a d o s  e 
Municípios deverão 

apresentar um relatório de gestão 
detalhado – que também cará à 
disposição do Tribunal de Contas – 
prestando contas de cada centavo gasto 
com os recursos.

Prestação de Contas Execução dos Recursos 



 A Lei Aldir Blanc autoriza linhas de crédito em instituições nanceiras federais para o 
fomento de atividades, aquisição de equipamentos e renegociação de débitos em 
condições especiais na pandemia.

Os créditos serão para pessoas f ísicas, 
trabalhadores do setor cultural, microempresas e 
empresas de pequeno porte que tenham 
nalidade cultural em seus estatutos. Os débitos 
das linhas de crédito deverão ser pagos em até 
36 meses com parcelas mensais reajustadas 
pela taxa selic e carência de 180 dias.

A Lei Aldir Blanc disponibiliza o valor de R$ 3 bilhões, que deverá ser repassado 
pelo governo federal, 50% para os governos estaduais e 50% para as prefeituras 
municipais. Esses valores serão distribuídos de forma proporcional à população e 
aos Fundos de Participação de estados e municípios e serão executados de forma 
descentralizada.

Regulamentação Anexo III - Valores 
Repassados aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios
 
Link de acesso: https://cutt.ly/eftxh5q

O acesso às linhas e condições de renegociação será 
vinculado ao compromisso de manutenção dos empregos.



A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc prevê 3 mecanismos de apoio emergencial 
ao setor cultural.

Para a garantia deste direito previsto na Lei Aldir Blanc, é decisivo que sua 
regulamentação e implementação nos estados e municípios observe a denição ampla 
do que são espaços culturais, contemplando a diversidade de formas de organização, 
expressão e organização da arte e da cultura em todo o país.

– Renda emergencial mensal de R$ 
600 por 3 meses aos trabalhadores 
e  t raba lhadoras  da  cu l tu ra 
(artistas, técnicos, produtores, 
gestores, prestadores de serviços 
na área cultural) com atividades 
interrompidas;

– Editais, chamadas públicas, prêmios, 
aquisição de bens e serviços vinculados ao 
setor cultural.

– Subsid́io mensal, entre 3 e 10 mil reais, para 
manutenção de espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições, grupos e 
organizaço ̃es culturais comunitárias que 
tiveram suas atividades interrompidas por 
força das medidas de isolamento social.

 São eles:



Espaços culturais vinculados ou criados pela administração pública de qualquer 
esfera, fundações, institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de 
empresas, teatros e casas de espetáculos de diversões com nanciamento 
exclusivo de grupos empresariais e espaços geridos pelos serviços sociais do 
Sistema S.

Para acessar os recursos, os trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura, espaços 
artísticos e culturais, microempresas 
e pequenas empresas culturais, 
c o o p e r a t i v a s ,  i n s t i t u i ç õ e s  e 
organizações culturais comunitárias 
devem constar em cadastros de cultura, 
e  a t e n d e r  a o s  p r é - r e q u i s i t o s 
estabelecidos pela Lei Aldir Blanc em 
cada uma das modalidades de apoio 
emergencial e fomento.

O órgão estadual ou municipal responsável pela execução dos recursos da Lei 
precisa partir de alguma base de dados já existente na cidade ou no estado.
 
Estados e municípios deverão disponibilizar formulários digitais para que agentes 
e espaços culturais possam habilitar-se a receber os benefícios da Lei. O cadastro 
também pode ser feito de forma física (em papel) onde haja diculdade ou 
impossibilidade de acesso à internet. 

Após o cadastramento, será necessário uma etapa de análise e validação dos 
dados enviados, para certicar que os agentes e espaços cadastrados atendem aos 
requisitos necessários para recebimento dos recursos da Lei. Esta etapa é de 
responsabilidade do poder público, mas poderá contar com o acompanhamento e 
a participação dos comitês gestores compostos com a participação da sociedade 
civil.



A Lei prevê subsídios entre 3 e 10 mil reais para manutenção de espaços artísticos e 
culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades 
interrompidas por força das medidas de isolamento social

No entanto, o total de espaços beneciados, a quantidade de parcelas e o valor dos 
subsídios deverão ser denidos de acordo com o valor recebido por cada estado e 
município, considerando a realidade local.

Pe s s o a s  q u e  s e  e n q u a d r e m  n a s 
características acima não poderão 
solicitar o mecanismo auxílio 
emergencial a pessoas físicas. 
Mas poderão concorrer aos 
editais e chamadas públicas de 
fomento e/ou aquisição de 
bens e serviços culturais.

Poderão ainda receber o 
subsídio mensal entre R$ 3 e R$ 
10 mil, caso sejam responsáveis 
por espaços culturais e artísticos, 
micro e pequenas empresas 
culturais, organizações culturais 
comunitárias, cooperativas e 
i n s t i t u i ç õ e s  c u l t u r a i s  c o m 
atividades interrompidas.



A Lei não estabelece a obrigatoriedade de possuir CNPJ ativo para o acesso aos 
benefícios previstos aos espaços culturais.
O que diz a Lei:
“Art. 8° Compreende-se como espaços culturais todos aqueles organizados e 
mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, 
organizações culturais comunitárias, cooperativas com nalidade cultural e 
instituições culturais, com ou sem ns lucrativos que sejam dedicados a realizar 
atividades artísticas e culturais(…)”.

Para a garantia deste direito previsto na Lei Aldir Blanc, é decisivo que 
sua regulamentação e implementação nos estados e municípios 
observe a denição ampla do que são espaços culturais, contemplando 
a diversidade de formas de organização, expressão e organização da 
arte e da cultura em todo o país.

Os recursos previstos na Lei (R$3 bilhões) serão executados de forma 
descentralizada, mediante transferências da União a Estados, a Municípios e ao 
Distrito Federal, preferencialmente por meio dos Fundos Estaduais, Municipais 
e Distrital de Cultura ou, quando não houver, outros oŕ gãos ou entidades 
responsav́eis pela gestão desses recursos.

Se o estado ou município não tiver Secretaria ou órgão responsável pela cultura, 
deverá ser designado órgão público responsável pela gestão e execução dos 
recursos.

Se o estado ou município não tiver Fundo de Cultura, deverá ser designada conta 
bancária especíca para o depósito e aplicação dos recursos oriundos da Lei 
Aldir Blanc.



A Lei diz que os espaços culturais e artísticos, empresas culturais, organizações 
culturais comunitárias, cooperativas e as instituições beneciadas através dos 
cadastros de cultura (apoio a pessoas físicas e espaços culturais) carão 
obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a 
realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas 
públicas ou em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em 
intervalos regulares, a serem denidas em conjunto com o ente federativo 
responsável pela gestão pública de cultura do local (…)”.



Como todo recurso público, os valores disponibilizados através da Lei Aldir Blanc 
devem ser objeto de aplicação transparente e prestação de contas. Mas a natureza 
desse controle da boa aplicação dos recursos varia de acordo com a modalidade de 
apoio.

No caso do auxílio emergencial às pessoas físicas, os critérios para receber os 
recursos são estabelecidos na própria Lei. Atentar aos critérios que comprovam 
que a pessoa faz jus ao benefício, previstos no artigo 6º da Lei Aldir Blanc. 

No caso do subsídio aos espaços culturais, está explícito na lei que se tratam de 
recursos de apoio emergencial destinado à manutenção de agentes e espaços 
culturais, portanto as despesas realizadas com os recursos da Lei devem ser 
relacionadas à manutenção. 

Fica a dica: Guarde todos os recibos e notas scais das despesas realizadas com os 
recursos da Lei, e faça um relatório relacionando as despesas com as necessidades 
de manutenção dos espaços e agentes culturais envolvidos. 

No caso dos editais, chamadas públicas, prêmios e aquisição de bens e serviços 
culturais, a natureza da prestação de contas varia de acordo com a modalidade de 
fomento. 

É preciso, no entanto,  que os gestores públicos locais e órgãos de scalização 
levem em conta a natureza emergencial dos  apoios previstos na Lei Aldir Blanc e 
promovam mecanismos de prestação de contas simplicados e baseados no 
cumprimento dos objetos pactuados. 



O texto da Lei garante que cada estado ou 
município pode executar os 3 mecanismos 
previstos na Lei, de acordo com a realidade 
de cada local e região. Cabe aos entes 
federados estabelecer as “portas de 
entrada” a todos os mecanismos previstos na 
L e i ,  e v i t a n d o  c u m u l a t i v i d a d e  o u 
sombreamentos. Caberá a estados e 
municípios regulamentar qual esfera será 
responsável  pela execução de cada 
mecanismo, fortalecendo o Sistema Nacional 
de  Cu l tura  e  promovendo d iá logo, 
cooperação e troca de informações entre os 
gestores culturais.

A Lei Aldir Blanc não vincula o repasse de recursos à existência de Conselho 
estadual ou municipal de Cultura. No entanto, a existência deste fórum de 
participação e controle social pode ser fundamental para garantir uma execução 
eciente, transparente e efetiva dos mecanismos previstos na Lei.

Onde não houver Conselhos de Cultura, ou os mesmos não estejam atuantes, é 
possível a criação de fóruns e comitês emergenciais para acompanhamento e 
controle dos benefícios previstos na Lei.

Para a validação e atualização dos Cadastros de Cultura, como mecanismo de 
acesso aos benefícios da Lei, é recomendável a criação de comitês gestores, com 
composição equilibrada entre governo e sociedade civil, que validem e 
scalizem a concessão e execução dos benefícios previstos na Lei.



Prorroga automaticamente por 1 ano os prazos para aplicação 
dos recursos, realização das atividades culturais e respectiva 
prestação de contas dos projetos culturais já aprovados por 
órgão ou entidade do Poder Executivo Federal.

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.

Antecipação da execução de recursos de apoio e 
fomento já previstos para ações artísticas e culturais, 
mesmo que sua realização somente seja possível após o 
m do estado de calamidade.

Realizadas por instituições nanceiras federais para o 
fomento de atividades, aquisição de equipamentos e 
renegociação de débitos em condições especiais. 
Destinadas a Pessoas Físicas, trabalhadores do setor 
cultural, microempresas e empresas de pequeno porte 
que tenham nalidade cultural em seus estatutos. 
Os deb́itos das linhas de crédito deverão ser pagos em até 
36 meses, com parcelas mensais reajustadas pela taxa 
Selic, e carência de 180 dias. O acesso às linhas de crédito 
e às condições especiais de renegociação de dívidas será 
vinculado ao compromisso de manutenção dos empregos 
existentes.



Estado de Emergência em Saúde: 
Covid-19 faz as primeiras vítimas no 
Brasil. 

Publicado o Decreto Legislativo nº 6, que 
“Dispõe sobre as medidas trabalhistas 
para enfrentamento do estado de 
calamidade pública.
  

Início dos decretos estaduais e municipais 
sobre cancelamento de atividades não 
essenciais, paralisando atividades 
artísticas e culturais presenciais.
  

Parlamentares, gestores culturais, 
artistas e produtores culturais debatem e  
propõem medidas e ações de apoio 
emergencial ao setor cultural. Criação do 
grupo Convergência Cultural, onde 
participam ex-gestores do extinto 
Ministério da Cultura, convidados 
especiais de notório saber, e assessores 
técnicos do Legislativo. 
  

26/03/2020 -  a Deputada Federal 
Benedita da Silva (PT-RJ) e parlamentares 
da Comissão de Cultura da Câmara 
protocolam o Projeto de Lei 1.075/2020, 
que propunha renda básica emergencial a 
trabalhadores e trabalhadoras da cultura. 
A este Projeto são apensados (juntados) 
os PLs  1.089/2020, 1.251/2020 e 
1 .365 /2020 ,  que  p rev iam out ros 
mecanismos de apoio ao setor cultural.  

Conversatório virtual latino-americano 
sobre a COVID-19 e a cultura reúne 
parlamentares e gestores culturais de 
vários países do continente com o tema 
“Emergência Cultural”.  
  

Web conferências e encontros virtuais  
reúnem centenas de agentes culturais de 
t o d o  o  p a í s  e m  d i á l o g o s  c o m 
parlamentares,  gestores públicos 
estaduais e municipais, conselhos 
estaduais e municipais de cultura. 
  

Aprovado requerimento do Deputado 
Federal José Guimarães (PT-CE)  que 
solicita a tramitação em regime de 
urgência da Lei de Emergência Cultural.

A deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ) 
assume a relatoria com a missão de 
unicar os diferentes Projetos de Lei em 
uma única iniciativa: a Lei de Emergência 
Cultural.

O texto do Projeto de Lei é enriquecido 
com contribuições de diversas entidades 
representativas, como o Fórum de 
Secretários e Dirigentes Estaduais de 
Cultura, Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Frente Nacional de 
P r e f e i t o s  ( F N P ) ,  a s s o c i a ç õ e s 
representativas de segmentos artísticos e 
cu l tura is ,  conse lhos  es taduais  e 
municipais de cultura. 



O Canal Emergência Cultural no Youtube 
começa a realizar transmissões ao vivo de 
debates, diálogos e plantões para 
acompanhamento e mobilização em todas 
as etapas de tramitação da Lei. 
  

26/05/2020 - Lei de Emergência Cultural é 
aprovada em votação histórica na Câmara 
dos Deputados.  Em seu voto a relatora 
Jandira Feghali propõe que a legislação 
seja batizada como "Lei Aldir Blanc", em 
homenagem ao compositor vitimado pela 
COVID-19. 

04/06/2020 - Lei Aldir Blanc é aprovada no 
Senado. Em seu voto, o relator Jaques 
Wagner propõe a aprovação integral do 
t e x t o  e n v i a d o  p e l a  C â m a r a  d o s 
Deputados.  
  

06/06/2020 - A Escola de Políticas Culturais 
inicia o primeiro curso introdutório sobre 
a aplicação da Lei de Emergência Cultural, 
que mobiliza virtualmente milhares de 
agentes culturais em todo o país em um 
processo de formação técnica e política 
sobre história, conceitos e mecanismos da 
Lei e das políticas públicas de cultura no 
Brasil.   
  

29/06/2020 - Lei Aldir Blanc é sancionada 
pelo Presidente da República. 

Grupo de trabalho formado pelo Fórum de 
Secretários e Dirigentes Estaduais de 
Cultura, Confederação Nacional de 
Municípios, Frente Nacional de Prefeitos, 
Associação Brasileira de Municípios e 
Fórum de Conselhos Estaduais de Cultura 
(CONECTA)  a tua  em con junto  na 
negociação com o Governo Federal sobre 
os principais pontos da regulamentação 
da Lei.
  

Diálogos Nacionais, regionais e temáticos 
mobilizam os mais diversos segmentos do 
setor cultural que debatem os principais 
desaos para a aplicação da Lei Aldir 
Blanc.   
  

29/07 - Aprovada a Medida Provisória 986, 
que estabelece o prazo para a execução 
dos recursos da Lei Aldir Blanc nos estados 
e municípios.



Qualquer pessoa que estimule, compartilhe e impulsione iniciativas
artísticas e culturais a que se vinculam outras pessoas. Um agente cultural 
pode ser um artista, técnico ou produtor cultural. Pode ser alguém que vive 

prossionalmente de seu trabalho na área da cultura. Mas pode ser 
também aquela pessoa que estimula ações, manifestações e vivências 

culturais em sua comunidade. Pode ser um gestor cultural, no governo ou 
na sociedade civil, ou alguém que atue como mediador entre o âmbito 

público e grupos culturais comunitários.

Bens e serviços culturais mensuráveis que possam ser adquiridos e/oucomprados de forma antecipada pela 
administração pública mediante processo

seletivo. Exemplo: aquisição de livros, de objetos 
de arte, fotograas, compra

antecipada de espetáculos teatrais, de produtos 
audiovisuais, entre outraspossibilidades.

Apoios nanceiros concedidos 

mediante processo seletivo a pessoas 

ou grupos que sejam reconhecidos por 

suas práticas, modos de vida ou 

atuação artística e

cultural (prêmios) ou para o 

desenvolvimento de projetos, ações e 

iniciativas culturais

de reconhecida relevância. Base de dados com informações de agentes, 
espaços, entidades e coletivos culturais de 

uma cidade, estado, região ou país, 
reconhecida e validada pelo respectivo órgão 

público de cultura ou o seu equivalente.

Povo, comunidade, grupo ou núcleo 
social comunitário sem constituição 
jurídica, de natureza ou nalidade 
cultural, redes e movimentos sócio-

culturais que desenvolvam e articulem 
atividades culturais em suas 

comunidades.

Grupo de pessoas que constituem 
vínculos de identidade e 

pertencimento por 
compartilharem elementos em 

comum, como o lugar, o território, 
o idioma, os costumes, os valores, 
o legado histórico, modos de vida 

e visões de
mundo.



É a ação administrativa por meio da qual a administração 
pública gera editais com o objetivo de divulgar a adoção de 
certas providências especícas e convocar interessados para 
participar da iniciativa, indicando os critérios objetivos de 

seleção. Pode ser também um credenciamento junto à 
administração pública para o recebimento de algum serviço, 

auxílio ou participação em projetos e programas.

Planos, iniciativas, atividades, ações ou 
conjunto de ações culturais inter-relacionadas,
visando alcançar determinadas metas, dentro 

dos limites de um orçamento e um
cronograma previamente delimitados.

Organismo colegiado de caráter representativo dos 
diversos segmentos artísticos e culturais de uma 

cidade, estado ou país; que tem entre seus 
objetivos propor diretrizes à implementação de 
políticas públicas pelos respectivos órgãos de 

cultura, elaborar, acompanhar a execução, scalizar, 
normatizar e avaliar as políticas públicas de 

cultura.

Mediadores entre a criação, a gestão, 

a participação e a

fruição cultural. Seja na esfera pública 

ou no setor privado, o gestor cultural 

atua para promover o acesso à cultura, 

a consolidação das políticas públicas 

para o setor e a ampliação dos direitos 

culturais dos indivíduos e da 

sociedade.



Grupo de Trabalho constituído pelo 
poder público e/ou pela sociedade

civil para acompanhar e scalizar o 
processo de implementação de políticas públicas.

Pessoa jurídica de direito 
privado sem ns de lucro 

que desenvolve
e articula atividades 

culturais em suas 
comunidades.

Divulgação ocial, veiculada em locais e plataformas públicas de ampladivulgação, que anuncia um concurso, seleção, licitação ou concorrência para o conhecimento das pessoas interessadas.

Entidades sem ns lucrativos, grupos ou 

coletivos com ou sem

constituição jurídica, de natureza ou nalidade 

cultural, que desenvolvam e articulem

atividades culturais continuadas em suas 

comunidades ou territórios.

Conjunto de medidas legais ou 
regulamentares que regem um 

assunto, uma
instituição ou uma lei, fazendo 

possível sua execução.

Espaço público ou privado, 
fechado ou ao ar livre, onde 

se realizem,
de forma regular ou 
permanente, ações, 

manifestações, atividades ou 
iniciativas

artístico-culturais.



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.
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 § 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.

 § 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, ocineiros 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 prossionalmente 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 
beneciários 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 beneciários 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.
 
 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.
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 § 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 beneciário 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 nalidade 
cultural e instituições culturais, com ou sem ns 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 fotograa;
 XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
 XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
 XX - galerias de arte e de fotograas;
 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 nanciamento 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 
beneciadas com o subsídio previsto no inciso II do caput do art. 2º desta Lei 
carão 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 denido 
com o ente federativo responsável pela gestão pública de cultura do local.



 Art. 10. O beneciário 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 nanceiras 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 nalidade  
cultural em seus respectivos estatutos, o seguinte:

 I - linhas de crédito especícas para fomento de atividades e aquisição 
de equipamentos; e

 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 nal 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 , que institui o Programa  Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac);
 II - da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993;
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 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 ;Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011
 V - da , que institui o Plano Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010
Nacional de Cultura (PNC);
 VI - das formas de apoio nanceiro 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 , a concessão de recursos Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020
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 m 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 
Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020;
 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.

 § 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)
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 § 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, ca 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.
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