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Ofício nº 148/2021_CNM/BSB                                         Brasília, 14 de maio de 2021. 

 

 

A Sua Senhoria 

Secretário Mário Frias 

Secretaria Especial da Cultura 

Ministério do Turismo 

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 4º andar 

70.068-900 – Brasília/DF 

 
 
 
Assunto: Lei 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. 

 

 

 Senhor Secretário, 

 

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) renova cumprimentos e, 

em busca de delimitação das novas regras vigentes no âmbito da Lei 14.017/2020 – 

considerando a recente publicação do Acórdão 1.118/2021 do Tribunal de Contas da 

União (TCU) e da Lei 14.150/2021 –, solicita esclarecimentos a Vossa Senhoria, 

assim como apresenta pleitos dos Municípios.  

2. Considerando que o referido acórdão fixa o entendimento de que os 

recursos da Lei 14.017/2020 podem ser utilizados pelos Municípios até o fim do ano 

de 2021, mesmo que não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar 

até 2020, bem como determina que a Secretaria Especial da Cultura oriente os 

Municípios sobre essa possibilidade de uso em 2021 dos recursos não empenhados 

e inscritos em restos a pagar até 2020; e 

3. Considerando que, diversamente, o art. 14-A da Lei 14.017/2020 – 

instituído pela MP 1.019/2020 – estabeleceu a necessidade de os Municípios 

empenharem e inscreverem os recursos em restos a pagar até o final do ano de 

2020 para liquidarem e pagarem em 2021, sendo também observado que o § 1º do 

art. 3º da Lei 14.017/2020 foi revogado e o § 2º do art. 3º da Lei 14.017/2020 foi 
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inserido no ato da sanção presidencial da Lei 14.150/2021, o que ocorreu 

posteriormente à publicação do acórdão em questão; 

4. A CNM demanda que o governo federal revogue a MP 1.019/2020, bem 

como altere a regulamentação da Lei 14.017/2020, de modo a acolher o 

entendimento do Colegiado do Tribunal de Contas da União, trazido no Acórdão 

1.118/2021, assegurando aos Municípios a autorização para utilização até o fim de 

2021 dos recursos não empenhados e inscritos em restos a pagar em 2020. 

5. Considerando que o referido acórdão determina que a Secretaria 

Especial da Cultura oriente os Municípios sobre a possibilidade de uso em 2021 dos 

recursos não empenhados e inscritos em restos a pagar até 2020, o que requer a 

devida adequação orçamentária pelos Municípios em 2021, em conformidade com o 

parágrafo único do art. 3º da Lei 14.017/2020 e do § 4º do art. 10 do Decreto 

10.464/2020; e 

6. Considerando que o §1º do art. 3º da Lei 14.017/2020 – que estabelecia 

que os Municípios tinham o prazo de 60 dias a contar do recebimento da 

transferência da União para inserir na sua Lei Orçamentária Anual (LOA) as 

dotações orçamentárias correspondentes ao montante total de recursos recebidos –

foi revogado, posteriormente à publicação do acórdão, pela Lei 14.150/2021, de 

modo a definir por meio do § 2º do art. 3º da Lei 14.017/2020 um novo prazo para 

essa adequação orçamentária: 31 de outubro de 2021; 

7. A CNM pleiteia que o governo federal altere a regulamentação da Lei 

14.017/2020, de maneira a evidenciar que: a) os Municípios que não cumpriram o 

prazo de 60 dias para inserir na sua LOA de 2020 as dotações orçamentárias 

correspondentes ao montante total de recursos recebidos – tendo efetivamente 

realizado ou não a reversão para o respectivo Estado – possam fazer as devidas 

adequações orçamentárias e execução dos recursos em 2021; b) os Estados 

possam transferir a Municípios os respectivos recursos oriundos de reversão para 

que esses Entes locais realizem as devidas adequações orçamentárias e execução 

dos recursos em 2021; e 
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8. Ao fim, a CNM solicita esclarecimentos sobre a correta interpretação dos 

pontos 9.5.1.1.1 e 9.5.1.1.2 do Acórdão 1.118/2021 do TCU, no que se refere ao 

procedimento de adequação orçamentária pelos Municípios em 2021. 

9. Na expectativa do deferimento dos pleitos apresentados, a CNM coloca-

se à disposição para esclarecimentos pelos telefones (61) 2101-6040|6089 ou pelo 

e-mail: gabinete@cnm.org.br. 

 

 

                 Respeitosamente, 

 
 
                                                       

Glademir Aroldi 
Presidente 

mailto:gabinete@cnm.org.br

