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Oficio nº 717/2020_CNM/BSB                                          Brasília, 1º de julho de 2020. 
 
 
A Sua Excelência o Senhor  
Ministro Marcelo Álvaro Antônio 
Ministério do Turismo 
Esplanda dos Ministérios, bloco U, 2º/3º andares 
70065-900 – Brasília/DF 
 
 
Assunto: Regulamentação da Lei 14.017/2020 – Auxílio Emergencial Cultura 
 
 
 Senhor Ministro, 
 
1.  A Confederação Nacional de Municípios (CNM) renova cumprimentos, 

momento que parabeniza a publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, 

que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas 

durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 

de 20 de março de 2020 e cria o auxílio financeiro da União aos Municípios. 

 

2.   Ao avaliar o texto da referida Lei, a Confederação compreende que 

existem pontos que necessitam de regulamentação, possibilitando a transferência e 

a operacionalização do auxílio emergencial. Para tanto, encaminha anexo quadro 

destacando esses pontos, com a contextualização e a sugestão de regulamentação.  

 
 

3.   Na expectativa do deferimento dos pleitos apresentados, a CNM 

solicita audiência com Vossa Excelência para tratar do tema e coloca-se à 

disposição para pelos telefones (61) 2101-6040|6089 ou pelo e-mail: 

gabinete@cnm.org.br. 

 
   Respeitosamente, 
 

                                                        
Glademir Aroldi 

Presidente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
mailto:gabinete@cnm.org.br


 
 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 Módulo N | Brasília/DF | CEP: 70.830-010 • Telefone: (61) 2101-6000 

Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus | Porto Alegre/RS | CEP 90130-000 • Telefone: (51) 3232-3330 

 

Anexo 

LEI 14.017/2020 REGULAMENTAÇÃO 

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. 

Os Municípios deverão utilizar os recursos com 
iniciativas que deverão ser executadas até o fim da 
vigência do Decreto 6/2020 - a princípio, dia 31/12 - ou 
poderão executá-las após essa data? 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: A questão se refere somente às 
ações previstas no inc. III do art. 2º, haja vista que o auxílio 
do inc. I do art. 2º deve ser pago desde a data da publicação 
da Lei, durante três meses, sucessivamente, contados a 
partir de 1º de junho de 2020, bem como é importante que o 
subsídio do inc. II do art. 2º seja concedido ainda esse ano, 
devido ao caráter emergencial do benefício.  
SUGESTÃO DE REGULAMENTAÇÃO: A CNM sugere que 
a regulamentação permita a execução das iniciativas do inc. 
III do art. 2º para além do prazo de 31 de dezembro 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 

Os Municípios deverão utilizar os recursos com as 
ações previstas nos incs. I, II e III do art. 2º ou poderão 
escolher não empregá-los em algum desses? O que 
significa atividades interrompidas? 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: A questão se refere, em primeiro 
lugar, se o Município terá que utilizar os recursos nas 
iniciativas dos inc. I e II do art. 2º ou se poderia escolher 
empregar em um desses dois. Destaca-se que há a 
obrigatoriedade de utilizar, pelo menos, 20% do montante de 
recursos com iniciativas do inc. III do art. 2º.  
SUGESTÃO DE REGULAMENTAÇÃO: A CNM sugere que 
a regulamentação determine a seguinte divisão de 
competências entre os Entes, proposta pelo Fórum Nacional 
dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura: os 
Estados ficariam responsáveis pelas iniciativas previstas nos 
incs. I e III do art. 2º e os Municípios, por sua vez, pelas 
iniciativas previstas nos incs. II e III do art. 2º.  
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Além disso, faz-se necessário 
estabelecer o que significa "atividades interrompidas", 
referentes às condições de acesso ao auxílio do inc. I do art. 
2º e ao subsídio do inc. II do art. 2º.  
SUGESTÃO DE REGULAMENTAÇÃO: A CNM sugere que 
na regulamentação "atividades interrompidas" não seja 
compreendido como atividades totalmente interrompidas, de 
modo a abarcar interrupções parciais, ou seja, dificuldades 
geradas às atividades, decorrentes do contexto da 
pandemia. 
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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. [...] 
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: 

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. 

Como os recursos serão transferidos da União aos 
Municípios? 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Haja vista o caráter inédito dessa 
transferência no âmbito da Cultura, destaca-se que o 
governo federal precisa saber as contas bancárias de todos 
os fundos municipais de cultura. Assim sendo, faz-se 
necessário que o Município informe à União o respectivo 
número da conta bancária para que a transferência seja 
realizada.  
Ainda sobre o fundo municipal de cultura, diante do caráter 
emergencial da Lei, ressalta-se que existem Municípios que, 
apesar de possuírem esse fundo, sua legislação local 
impede que os recursos operados por meio desse 
instrumento sejam utilizados com iniciativas previstas nos 
incisos I, II e III do art. 2º, o que impediria a 
operacionalização dos recursos.  
Além disso, há ainda a necessidade de estabelecer qual 
instrumento de transferência será utilizado nos casos dos 
repasses a órgãos ou entidades responsáveis pela gestão 
desses recursos transferidos.  
 
SUGESTÃO DE REGULAMENTAÇÃO: A CNM sugeriu, no 
dia 8 de junho de 2020, à Secretaria Especial de Assuntos 
Federativos da Presidência da República e ao Ministério da 
Economia, que o governo federal utilizasse a Plataforma + 
Brasil no âmbito da operacionalização da Lei, de modo que 
por meio dela, cada Município possa indicar, caso opte pelo 
fundo municipal de cultura, o respectivo número da conta 
bancária, ou, quando não possuir ou optar por esse fundo, 
confirmar a necessidade do governo federal abrir uma conta 
bancária específica para receber os recursos: 
https://bit.ly/31lqUcO.  



 
 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 Módulo N | Brasília/DF | CEP: 70.830-010 • Telefone: (61) 2101-6000 

Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus | Porto Alegre/RS | CEP 90130-000 • Telefone: (51) 3232-3330 

 

Art.3º [...] § 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. 

O que o Município deve fazer para cumprir com o prazo 
de 60 dias? Como o Município que não cumpriu o prazo 
devolverá os recursos ao Estado? O que os Estados 
farão com os recursos que receberem dos Municípios? 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: É preciso esclarecer aos Municípios 
o que eles devem fazer para cumprir o prazo de 60 dias.  
SUGESTÃO DE REGULAMENTAÇÃO: A CNM sugere que 
a regulamentação explicite que "destinação/objeto de 
programação publicada" possa ser estabelecido por meio de 
decreto municipal. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Ainda sobre o assunto da 
programação do uso dos recursos, ressalta-se que poderá 
ocorrer, por exemplo, no caso do subsídio do inc. II do art. 
2º, que não haja a procura programada pelo Município, 
mediante o anúncio da oferta aos possíveis interessados. 
Assim sendo, evidencia-se a necessidade de que o 
Município possa reprogramar a utilização dos recursos, de 
modo a destinar os que sobrarem para inciativas previstas 
no demais incisos.  
Além disso, faz-se igualmente necessário estabelecer como 
o Município que não cumprir com o prazo de 60 dias 
devolverá de forma automática os recursos ao Estado.  
SUGESTÃO DE REGULAMENTAÇÃO: A CNM sugeriu, no 
dia 8 de junho de 2020, à Secretaria Especial de Assuntos 
Federativos da Presidência da República e ao Ministério da 
Economia, que o governo federal utilizasse a Plataforma + 
Brasil no âmbito da operacionalização da Lei, de modo que 
por meio dela, o Município possa informar a programação do 
uso dos recursos e, quando necessário, a reprogramação, 
bem como possa processar a transferência automática dos 
recursos ao governo estadual, quando necessário: 
https://bit.ly/31lqUcO.  
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Ainda é importante definir o que os 
Estados farão com os recursos que receberem oriundos 
dessa devolução dos Municípios. 
SUGESTÃO DE REGULAMENTAÇÃO: A CNM sugere que 
a regulamentação determine a seguinte obrigação proposta 
pelo Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais 
de Cultura: os Estados terão que aplicar o respectivo 
montante devolvido pelo Município nesse mesmo território 
municipal. 
  

 


