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DECRETO t§'025/2021

EMENTA: Regulamenta em âmbito municipal.

Lei Federal n

a

A.A1712020 (Lei Aldir Blanc).
alterada pela Lei no 14.1 50 de 12 de Maio de 202i
e peio decreto tbderal n' 10.750 de 2210712021 e
dá outras pror, idências.

O PREFEITO MLTNICIPAL DA PEDRA. ESTADO DE PERNAMBUCO. no uso da
atribuição das suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei Federal no 14.017. de 29 de junho de 2010. alterada peia
Lei 14.150 de 12 de Maio de 2A21 e pelo decreto federal n" 10.750 de 22i0712021, que
dispõe sobre ações emergenciais destinaclas ao setor cultural a serem adotadas durantô o
estado de caiamidade pirblica" reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6. de 2C de maíço
de 2020:

CONSiDERANDO que, O Decreto Federal no 10.464. de 17 de agosto de 2020" que
regulanienta a Lei Federal no 14.0i7, de 29 de junho de 2020. alterada pela Lei n" 14.150
de 12 de Maio de 2021 e pelo decreto federal n" 10.750 de221A72021. dispõe no §4o do
art. 2o que o Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e das Municípios deverá
editar reguiamento com os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos
na forma prevista no referido dispositivo;

DECRETA:

Art.

Decreto substitui o decreto municipal deno A4212021. e regulamenta.
no âmbito municipal. a Lei Federai no 14.011^ de 29 de iunho de 2020
Lei Aldir Blanc.
- no i0.750 de
aiterada pela Lei 14.150 de 12 de Maio de 2021 e pelo decreto federal
221A7nA21. que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública recoúecida pelo Decreto Legislativo n'
006, de 20 de março de 2020.
1o. Este

Art.2'. O Município da Pedra - PE utilizará o saldo

remanescente do ano de

2020 dos recursos repassados pela união no referido ano. para aplicação conforme
preceitua o Decreto Federal n" 10.751 de22 de julho de2A21, recursos originário foi
no valor total de 183.128,57" restando urn saldo no valo de R$ 86.464,47 (Oitenta e
seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais, quarenta e sete centavos) para
aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor culturai.
§ 1""

Os recursos seÍão aplicados da seguinte forma:
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R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) para aplicação no clisposto no inciso II do art.

2". cia Lei Fe<leral no i4.017.2A2A;

b)

RS 6.464"47 (Seís mií. quatrocentos e sesseila e quatro rcaís. tlrrarcrl(a c sçts
centavos) para aplicação no disposto no inciso iII do art. 2' da Lei Federal no 14.01 7 12020.
§2". Havendo saldo remanescente em cada inciso rlo parágrafo anterior, os fflesmos
serão remanejados para aplicação no outro inciso.

Art. 3o. A Secretaria de Desenvolvimento Econôrrico, Turismo e Cultura da Pedra"
com o auxílio do Grupo de Trabalho e das demais secretarias municipais, serão responsáveis
em providenciar os meios administrativos e operacionais para o recebimento direto do valor
integral a ser destinado ao Município da Pedra. nos termos do artigo 3'. da Lei Federal n
14.017 2020. alterada pela Lei n' 14.150 de 12 de Maio de 2021 e pelo decreto federal n"
10.750 de 2210712A21.

Parágrafo Unico. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura da
Pedra. com o auxílio do Grupo de Trabalho" será a instância oficial de consulta das ações
ligadas a Lei Aldir Blanc.

Afi. 4". Compete a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Clultura

da

Pedra. assistida pelo Grupo de Trabalho. a distribuição dos subsídios previstos no inciso II do
afi.2, da l-ei Fecleral n 14.017 2020, alterado pelo decreto federal n" 10.750 de2?1012A21,

aiterada pela Lei 14.150 de 12 de Maio de 2021 e pelo decreto federal n" 10.750 de
221A7 n021. destinados à manutenção de espaços arlísticos e culturais. micro e pequenas
empresas culturais, cooperativas. instituições e organizações culturais comunitárias. que
tiverarn as suas atividades interrompidas em virtude das medidas de isolamento social.
§1o. Para fins do disposto no §3'do art.2'do Deueto Federal n" 10.1164. de 17 de
agosto de 2020" alterado pelo decreto federal n" 10.750 de 221A7D021. alterada pela Lei
14.i50 de 12 de Maio de2021e pelo decreto federal n" i0.750 de22107l2A2i os beneficiários
dos recursos contemplados deverão ser pessoas físicas ou jurídicas, que deverão comprovar
residência ou sede na Pedra. irá pelo menos 02 (dois) anos.

§2". O pagamento dos recursos l-rca condicionado a verificação de elegibilidade c1o
beneficiário" realizada por meio de consulta previa. entre outras. no MAPA CULTURAL DO
ESTADO DE PERNAMBUCO ou nos CADASTROS CULTURAIS DO MLNÍCIPIO. como
também na base de dados do DATAPREV e ao disposto neste Decreto.

Aft. 5'Compete a Secretaria de Desenvoivimento Econômico, Turismo e Cultura da
Pedra. elaborar e publicar editais. chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para
prêmios. manutenção de espaços. de iniciativas, de cursos" de produções. de desenvolvimento
de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções, de manifestações
culturais. e de atividades ar1ísticas e culturais que possam ser transmitidas peia intemet
oudisponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao
disposto no inciso III do caput do art.2 da Lei Federal n 14.01712ü2A" alterada pela Lei
14.150 de 12 cie Maio de2021e pelo decreto federai n" 10.750 de2210712021
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Parágrafo único. Para Íins do disposto no §3" do art.2"do Decreto Fecleral n'tO.+O+" de 17 de
agosto de 2020. os benef,rciários dos recursos contemplados deverão seÍ pessoas físicas ou
jurídicas. que deverão comprovar residência ou sede na Pedra á pelo menos 02 (dois) anos.

DO SUBSÍDIO

Afi. 6' Farão jus ao subsíclio, as entidades de que trata o art. 4", do l)ecreto Federal
n' 10.464, de 17 de âgosto de 2020. alterada pela Lei t+. t SO de 12 de Maio de 2021 e pelo
decreto federal ÍIo 10.750 de 2TA7l2AZl. desde que estejam com suas atividades
interrompidas e que colxprovar sua inscrição em. pelo menos. um dos seguintes cadastros:
I
Cadastro Municipal de Cultura:
II- Cadastro Estadual de Cultura;

lV
V
Vl-lll

Cadastro Estadual de Ponto e Pontões de Cultura;
Cadastro Nacional de Ponto e Ponlões de Cultura:
Sisterna I'iacional de informações e Indicadores Culturais;
Sistema cle Infor:nações Cadastrais do Afiesanato Brasileiro;

Art.7o. O subsídio de que trata o inciso II do art.2"daLei Federal n"14.017 2020^
terá seus valores estabelecidos em R$ 4.000.00 (Quatro mil reais) e R$ 4.000.00 (Quatro
mil reais) de acordo com a sua classificação" objetivando atender o maior nirmero de
beneficiários.

§1".O subsídio de que trata o caput deste artigo. será concedido em parcela única.
visando atender a dez espaços culturais, sendo esta parcela referente ao período de 03 (três)
meses. sendo 04 entre ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS, contempiadas com o
subsídio de R$ 4.000"00 (Quatro mi1 reais); e 06 SEDES DE GRUPOS CULTURAIS,
contemplado com R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). cacla" de acordo com a ordem
ciassificatória com base na pontuação aul-erida, através da análise dos critérios
estabeiecidos no Edital único que abrange todas as categorias. destinados aos espaços que
comprovem sua atuação nas áreas artísticas elou culturais, num período nâo inf'erior a 24
(vinte e quatro) meses. imediatamente anteriores a 30 de junho de 2020, data de publicação
da Lei Federal n" 14.017DA20:
§2'. O criterio para classificação das inscrições para recebimento dos subsídios de que
trata o caput deste artigo. serão delinidos no Eclital.
§3". Para requerer o benéfico de trata

o caput deste artigo, os requerentes

deverão

satisfazer os seguintes requisitos:

I

a) -

apresentação de documento que comprove:
a constituição jurídica" no caso de entidade, empresa ou cooperativa" acompanhada

de cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Fecleral; ou

-

CNPJ emitido pela Secretaria da Receita

b) declaração assinada pelos membros do coletivo. quando se tratar de grupo cultural
que não possni constituição jurídica elou inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPJ, com a identihcação pessoal de todos os seus membros e indicação do responsável pelo
espaço cultural;
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