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?O QUE É A

LEI
Onde acesso a lei? 

A lei de emergência cultural Aldir 
Blanc surgiu com o objetivo de 
ajudar os trabalhadores da cultura 
e os espaços culturais brasileiros 
nesse período de isolamento social 
ocasionado pela pandemia da 
COVID-19.

  Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628

Segundo o inciso II, do artigo 2º do 
Decreto n. 10.464, de 17 de agosto de 
2020, compete aos municípios 
distribuir os subsídios mensais para a 
manutenção de espaços artísticos e 
culturais, microempresas e pequenas 
empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais 
comunitárias, que tiveram suas 
atividades interrompidas por forca das 
medidas de isolamento social.

Segundo o inciso III, do artigo 2º do 
mesmo decreto, compete aos 
municípios elaborar e publicar editais, 

chamadas públicas ou outros 
instrumentos aplicáveis para prêmios, 
aquisição de bens e serviços 
vinculados ao setor cultural, 
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, e 
realização de atividades artísticas e 
culturais que possam ser transmitidas 
pela internet ou disponibilizadas por 
meio de redes sociais e outras 
plataformas digitais.

De acordo com a Lei n. 14017/2020, 
farão jus ao subsídio os espaços 
culturais citados anteriormente e que 
tenham sua homologação em, pelo 
menos, um dos seguintes cadastros:
Cadastros Estaduais de Cultura,

Cadastros Municipais da Cultura,
Cadastro Distrital da Cultura,
Cadastro Nacional de Pontos e 
Pontões de Cultura,
Cadastros Estaduais de Pontos e 
Pontões de Cultura,

QUAL A MANEIRA PREVISTA NA LEI PARA
COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO CULTURAL?

QUAL A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CAMPO GRANDE NA LEI?

Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais (SNIIC),
Sistema de Informações Cadastrais 
do Artesanato Brasileiro (SICAB),
Outros cadastros referentes a 
atividades culturais existentes na 
unidade da Federação, bem como 
projetos culturais apoiados nos 
termos da Lei n. 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, nos 24 (vinte e 
quatro) meses imediatamente 
anteriores à data de publicação da lei.

Em Campo Grande-MS temos o SMIIC.
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O Sistema Municipal de Informações e 
Indicadores Culturais - SMIIC, é um dos 
instrumentos de gestão presentes no 
Sistema Municipal de Cultura. Indicado 
como meta 1 do Plano Municipal de 
Cultura, encontra-se descrito da 
seguinte forma no Decreto Municipal n. 
12.382 de 17 de junho de 2014. É um 
sistema on-line que reúne informações 
cadastrais dos agentes e profissionais 
da cultura.

PRECISO ESTAR CADASTRADO NO 
SISTEMA PARA RECEBER O 
SUBSÍDIO?

O cadastro no SMIIC não garante o 
recebimento do subsídio, porém, sem o 
cadastro não é possível receber o 
auxílio aos espaços culturais, ou 
participar dos editais publicados pelo 
município.

SMIIC – SISTEMA MUNICIPAL DE 
INFORMAÇÕES E INDICADORES 
CULTURAIS 

De acordo com a Lei n. 14017/2020, 
farão jus ao subsídio os espaços 
culturais citados anteriormente e que 
tenham sua homologação em, pelo 
menos, um dos seguintes cadastros:
Cadastros Estaduais de Cultura,

Cadastros Municipais da Cultura,
Cadastro Distrital da Cultura,
Cadastro Nacional de Pontos e 
Pontões de Cultura,
Cadastros Estaduais de Pontos e 
Pontões de Cultura,

Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais (SNIIC),
Sistema de Informações Cadastrais 
do Artesanato Brasileiro (SICAB),
Outros cadastros referentes a 
atividades culturais existentes na 
unidade da Federação, bem como 
projetos culturais apoiados nos 
termos da Lei n. 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, nos 24 (vinte e 
quatro) meses imediatamente 
anteriores à data de publicação da lei.

Em Campo Grande-MS temos o SMIIC.

O QUE É O
SMIIC?

Disponível em: 
http://smiic.campogrande.ms.gov.br/

MANUAL DO SMIIC

Disponível em: 
http://www.campogrande.ms.gov.br/s
ectur/downloads/smiic-manual-do-us
uario/

É NECESSÁRIO QUE MEU ESPAÇO 
CULTURAL TENHA CNPJ, CADASTRO 
NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS?

Não é necessário que o espaço possua 
CNPJ, desde que o responsável pelo 
espaço comprove o vínculo entre ele e 
o espaço cultural, por meio de outros 
documentos tais como uma 
Declaração assinada pelos membros 
do Grupo/Coletivo.

QUAL O VALOR TOTAL DOS 
RECURSOS QUE O MUNICÍPIO DE 
CAMPO GRANDE IRÁ DISPONIBILIZAR 
PELA LEI ALDIR BLANC?

Do valor geral, 20% dos recursos 
também poderá ser usado para 
editais, chamadas públicas, prêmios, 
aquisição de bens e serviços 
vinculados ao setor cultural.
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Em Campo Grande o valor global ficou 
em R$ 5.579.971,74, sendo 60% para 
subsídio a espaços culturais e 40% 
para um edital único de fomento.
Somando R$3.345,000,00 para o 
Inciso II (subsídio a espaços culturais) e 
R$2.234.971,74 para o Inciso III (edital), 
podendo haver remanejamento de 
recursos entre as duas modalidades, 
caso seja identificado maior 
necessidade no edital e não haja 
demanda que cumpra com a 
destinação para o subsídio.

COMO FAÇO A COMPROVAÇÃO DO 
MEU ESPAÇO CULTURAL?

Por meio de autodeclaração, contendo 
informações sobre a interrupção das 
atividades e o cadastro, como 
homologação, em que estiverem 
inscritas.

SE SOU RESPONSÁVEL POR MAIS DE 
UM ESPAÇO CULTURAL, POSSO 
RECEBER PELOS DOIS ESPAÇOS?

É vedado o recebimento cumulativo, 
mesmo que o beneficiário esteja 
inscrito em mais de um cadastro, ou 
seja, responsável por mais de um 
espaço cultural.

PRECISAREI APRESENTAR ALGUMA 
CONTRAPARTIDA PELO VALOR 
RECEBIDO?

Após a retomada das atividades, os 
espaços culturais ficam obrigados a 
garantir como contrapartida a 
realização de atividades destinadas, 
prioritariamente, aos alunos de 
escolas públicas da rede municipal de 
ensino ou atividades em espaços 
públicos de sua comunidade, de forma 
gratuita, em intervalos regulares, em 
cooperação e planejamento definido 
com a Secretaria de Cultura e Turismo 
(Sectur).

COMO PODERÁ SER ESSA 
CONTRAPARTIDA?

Juntamente com a solicitação do 
subsídio mensal, o beneficiário deverá 
apresentar uma proposta de atividade 
de contrapartida em bens ou serviços 
economicamente mensuráveis, como 
exemplo: Oficina, Espetáculo, 
apresentação, show, palestra, 
workshop, etc.

Em Campo Grande a contrapartida 
deverá ser equivalente a 20% do total 
do subsídio recebido.

QUEM VERIFICARÁ O CUMPRIMENTO 
DA CONTRAPARTIDA?

A Secretaria de Cultura e Turismo 
(Sectur), através da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação ficará 
responsável pelo cumprimento da 
contrapartida, que ocorrerá após o 
reinício das atividades pelo 
beneficiário.

QUEM NÃO PODE RECEBER O 
SUBSÍDIO?

De acordo com a lei, fica vedado o 
benefício a espaços culturais criados 
pela administração pública (de 
qualquer esfera) ou vinculados a ela. 
Também não serão contemplados 
espaços culturais vinculados a 
fundações, a institutos ou instituições 
criados ou mantidos por grupos de 
empresas, a teatros e casas de 
espetáculos de diversões com 
financiamento exclusivo de grupos 
empresariais, nem espaços geridos 
pelos serviços sociais do Sistema S.

QUAL É O VALOR DO SUBSÍDIO?

A ajuda prevista pela Lei Aldir Blanc 
varia de R$ 3 mil a R$ 10 mil para os 
espaços.

Em Campo Grande está pactuado três 
faixas de valores R$3.000,00, 
R$6.0000,00 e R$10.000,00, em três 
mensalidades, podendo ser pagas em 
uma única parcela.

Após a reabertura, os espaços 
culturais que receberem o auxílio 
deverão realizar atividades para 
alunos de escolas públicas 
gratuitamente, ou promover atividades 
em espaços públicos, também de 
forma gratuita.

HAVERÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS?

Sim. A prestação de contas deverá 
comprovar que o subsídio mensal 
recebido foi utilizado para gastos 
relativos à manutenção da atividade 
cultural do beneficiário, e deverá ser 
apresentada a SECTUR em até 120 
dias após o recebimento da última 
parcela.

EM QUAIS DESPESAS POSSO GASTAR 
OS VALORES RECEBIDOS?

Internet
Transporte
Aluguel
Telefone
Consumo de água e luz
Outras despesas relativas à 
manutenção da atividade cultural do 
beneficiário, ficando vedada a 
utilização para aquisição de materiais 
permanentes, equipamentos, obras e 
benfeitorias no espaço cultural.

QUAIS ESPAÇOS PODEM SER 
CONTEMPLADOS?

A lei estabelece como espaços 
culturais aqueles que sejam dedicados 
a realizar atividades artísticas e 
culturais e que sejam organizados e 
mantidos por pessoas, organizações 
da sociedade civil, empresas culturais 

e organizações culturais comunitárias, 
além de cooperativas com finalidade 
cultural e também instituições 
culturais, com ou sem fins lucrativos. 

Alguns exemplos de espaços culturais:

- pontos e pontões de cultura;
- teatros independentes;
- companhias e escolas de dança;
- circos;
- cineclubes;
- museus e bibliotecas comunitárias;
- festas populares, inclusive o Carnaval 
e o São João, e outras de caráter 
regional;
- academias de dança;
- grupos teatrais;
- rodas de capoeira;
- bandas musicais;
- teatro de rua e demais expressões 
artísticas e culturais realizadas em 
espaços públicos;
- espaços de povos e comunidades 
tradicionais; e,
- outros espaços e atividades 
artísticas e culturais validados no 
cadastro municipal.

QUAIS OUTROS BENEFÍCIOS 
PREVISTOS NA LEI?

- linhas de crédito;
- prorrogação da aplicação dos 
recursos;
- adiantamento de recursos;
- fomento a atividades culturais 
realizadas virtualmente.

As linhas de crédito poderão ser 
disponibilizadas pelas instituições 
financeiras federais às pessoas físicas 
que comprovem serem trabalhadores 
e trabalhadoras do setor cultural e às 
microempresas e empresas de 
pequeno porte que tenham como 
finalidade a área cultural.

A lei também estabelece que ficam 

prorrogados automaticamente por um 
ano os prazos para aplicação dos 
recursos, para realização de 
atividades culturais e para a prestação 
de contas dos projetos culturais já 
aprovados por órgão ou entidade do 
Poder Executivo responsável pela área 
da cultura.

Sobre o adiantamento dos recursos, a 
lei diz que os recursos de apoio e 
fomento já previstos para ações 
artísticas e culturais terão suas 
execuções antecipadas, mesmo que 
essas execuções só sejam possíveis 
após o fim do Estado de Calamidade 
Pública.

Por fim, a lei determina o fomento a 
ações ou atividades culturais que 
ocorram na internet, ou que sejam 
disponibilizadas nas redes sociais, 
plataformas digitais ou outros meios 
de comunicação não presenciais.

ALDIR BLANCCARTILHA LEI SEC T UR
CAMPO GRANDE/ MS



Em Campo Grande o valor global ficou 
em R$ 5.579.971,74, sendo 60% para 
subsídio a espaços culturais e 40% 
para um edital único de fomento.
Somando R$3.345,000,00 para o 
Inciso II (subsídio a espaços culturais) e 
R$2.234.971,74 para o Inciso III (edital), 
podendo haver remanejamento de 
recursos entre as duas modalidades, 
caso seja identificado maior 
necessidade no edital e não haja 
demanda que cumpra com a 
destinação para o subsídio.

COMO FAÇO A COMPROVAÇÃO DO 
MEU ESPAÇO CULTURAL?

Por meio de autodeclaração, contendo 
informações sobre a interrupção das 
atividades e o cadastro, como 
homologação, em que estiverem 
inscritas.

SE SOU RESPONSÁVEL POR MAIS DE 
UM ESPAÇO CULTURAL, POSSO 
RECEBER PELOS DOIS ESPAÇOS?

É vedado o recebimento cumulativo, 
mesmo que o beneficiário esteja 
inscrito em mais de um cadastro, ou 
seja, responsável por mais de um 
espaço cultural.

PRECISAREI APRESENTAR ALGUMA 
CONTRAPARTIDA PELO VALOR 
RECEBIDO?

Após a retomada das atividades, os 
espaços culturais ficam obrigados a 
garantir como contrapartida a 
realização de atividades destinadas, 
prioritariamente, aos alunos de 
escolas públicas da rede municipal de 
ensino ou atividades em espaços 
públicos de sua comunidade, de forma 
gratuita, em intervalos regulares, em 
cooperação e planejamento definido 
com a Secretaria de Cultura e Turismo 
(Sectur).

COMO PODERÁ SER ESSA 
CONTRAPARTIDA?

Juntamente com a solicitação do 
subsídio mensal, o beneficiário deverá 
apresentar uma proposta de atividade 
de contrapartida em bens ou serviços 
economicamente mensuráveis, como 
exemplo: Oficina, Espetáculo, 
apresentação, show, palestra, 
workshop, etc.

Em Campo Grande a contrapartida 
deverá ser equivalente a 20% do total 
do subsídio recebido.

QUEM VERIFICARÁ O CUMPRIMENTO 
DA CONTRAPARTIDA?

A Secretaria de Cultura e Turismo 
(Sectur), através da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação ficará 
responsável pelo cumprimento da 
contrapartida, que ocorrerá após o 
reinício das atividades pelo 
beneficiário.

QUEM NÃO PODE RECEBER O 
SUBSÍDIO?

De acordo com a lei, fica vedado o 
benefício a espaços culturais criados 
pela administração pública (de 
qualquer esfera) ou vinculados a ela. 
Também não serão contemplados 
espaços culturais vinculados a 
fundações, a institutos ou instituições 
criados ou mantidos por grupos de 
empresas, a teatros e casas de 
espetáculos de diversões com 
financiamento exclusivo de grupos 
empresariais, nem espaços geridos 
pelos serviços sociais do Sistema S.

QUAL É O VALOR DO SUBSÍDIO?

A ajuda prevista pela Lei Aldir Blanc 
varia de R$ 3 mil a R$ 10 mil para os 
espaços.

Em Campo Grande está pactuado três 
faixas de valores R$3.000,00, 
R$6.0000,00 e R$10.000,00, em três 
mensalidades, podendo ser pagas em 
uma única parcela.

Após a reabertura, os espaços 
culturais que receberem o auxílio 
deverão realizar atividades para 
alunos de escolas públicas 
gratuitamente, ou promover atividades 
em espaços públicos, também de 
forma gratuita.

HAVERÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS?

Sim. A prestação de contas deverá 
comprovar que o subsídio mensal 
recebido foi utilizado para gastos 
relativos à manutenção da atividade 
cultural do beneficiário, e deverá ser 
apresentada a SECTUR em até 120 
dias após o recebimento da última 
parcela.

EM QUAIS DESPESAS POSSO GASTAR 
OS VALORES RECEBIDOS?

Internet
Transporte
Aluguel
Telefone
Consumo de água e luz
Outras despesas relativas à 
manutenção da atividade cultural do 
beneficiário, ficando vedada a 
utilização para aquisição de materiais 
permanentes, equipamentos, obras e 
benfeitorias no espaço cultural.

QUAIS ESPAÇOS PODEM SER 
CONTEMPLADOS?

A lei estabelece como espaços 
culturais aqueles que sejam dedicados 
a realizar atividades artísticas e 
culturais e que sejam organizados e 
mantidos por pessoas, organizações 
da sociedade civil, empresas culturais 

e organizações culturais comunitárias, 
além de cooperativas com finalidade 
cultural e também instituições 
culturais, com ou sem fins lucrativos. 

Alguns exemplos de espaços culturais:

- pontos e pontões de cultura;
- teatros independentes;
- companhias e escolas de dança;
- circos;
- cineclubes;
- museus e bibliotecas comunitárias;
- festas populares, inclusive o Carnaval 
e o São João, e outras de caráter 
regional;
- academias de dança;
- grupos teatrais;
- rodas de capoeira;
- bandas musicais;
- teatro de rua e demais expressões 
artísticas e culturais realizadas em 
espaços públicos;
- espaços de povos e comunidades 
tradicionais; e,
- outros espaços e atividades 
artísticas e culturais validados no 
cadastro municipal.

QUAIS OUTROS BENEFÍCIOS 
PREVISTOS NA LEI?

- linhas de crédito;
- prorrogação da aplicação dos 
recursos;
- adiantamento de recursos;
- fomento a atividades culturais 
realizadas virtualmente.

As linhas de crédito poderão ser 
disponibilizadas pelas instituições 
financeiras federais às pessoas físicas 
que comprovem serem trabalhadores 
e trabalhadoras do setor cultural e às 
microempresas e empresas de 
pequeno porte que tenham como 
finalidade a área cultural.

A lei também estabelece que ficam 

prorrogados automaticamente por um 
ano os prazos para aplicação dos 
recursos, para realização de 
atividades culturais e para a prestação 
de contas dos projetos culturais já 
aprovados por órgão ou entidade do 
Poder Executivo responsável pela área 
da cultura.

Sobre o adiantamento dos recursos, a 
lei diz que os recursos de apoio e 
fomento já previstos para ações 
artísticas e culturais terão suas 
execuções antecipadas, mesmo que 
essas execuções só sejam possíveis 
após o fim do Estado de Calamidade 
Pública.

Por fim, a lei determina o fomento a 
ações ou atividades culturais que 
ocorram na internet, ou que sejam 
disponibilizadas nas redes sociais, 
plataformas digitais ou outros meios 
de comunicação não presenciais.
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Em Campo Grande o valor global ficou 
em R$ 5.579.971,74, sendo 60% para 
subsídio a espaços culturais e 40% 
para um edital único de fomento.
Somando R$3.345,000,00 para o 
Inciso II (subsídio a espaços culturais) e 
R$2.234.971,74 para o Inciso III (edital), 
podendo haver remanejamento de 
recursos entre as duas modalidades, 
caso seja identificado maior 
necessidade no edital e não haja 
demanda que cumpra com a 
destinação para o subsídio.

COMO FAÇO A COMPROVAÇÃO DO 
MEU ESPAÇO CULTURAL?

Por meio de autodeclaração, contendo 
informações sobre a interrupção das 
atividades e o cadastro, como 
homologação, em que estiverem 
inscritas.

SE SOU RESPONSÁVEL POR MAIS DE 
UM ESPAÇO CULTURAL, POSSO 
RECEBER PELOS DOIS ESPAÇOS?

É vedado o recebimento cumulativo, 
mesmo que o beneficiário esteja 
inscrito em mais de um cadastro, ou 
seja, responsável por mais de um 
espaço cultural.

PRECISAREI APRESENTAR ALGUMA 
CONTRAPARTIDA PELO VALOR 
RECEBIDO?

Após a retomada das atividades, os 
espaços culturais ficam obrigados a 
garantir como contrapartida a 
realização de atividades destinadas, 
prioritariamente, aos alunos de 
escolas públicas da rede municipal de 
ensino ou atividades em espaços 
públicos de sua comunidade, de forma 
gratuita, em intervalos regulares, em 
cooperação e planejamento definido 
com a Secretaria de Cultura e Turismo 
(Sectur).

COMO PODERÁ SER ESSA 
CONTRAPARTIDA?

Juntamente com a solicitação do 
subsídio mensal, o beneficiário deverá 
apresentar uma proposta de atividade 
de contrapartida em bens ou serviços 
economicamente mensuráveis, como 
exemplo: Oficina, Espetáculo, 
apresentação, show, palestra, 
workshop, etc.

Em Campo Grande a contrapartida 
deverá ser equivalente a 20% do total 
do subsídio recebido.

QUEM VERIFICARÁ O CUMPRIMENTO 
DA CONTRAPARTIDA?

A Secretaria de Cultura e Turismo 
(Sectur), através da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação ficará 
responsável pelo cumprimento da 
contrapartida, que ocorrerá após o 
reinício das atividades pelo 
beneficiário.

QUEM NÃO PODE RECEBER O 
SUBSÍDIO?

De acordo com a lei, fica vedado o 
benefício a espaços culturais criados 
pela administração pública (de 
qualquer esfera) ou vinculados a ela. 
Também não serão contemplados 
espaços culturais vinculados a 
fundações, a institutos ou instituições 
criados ou mantidos por grupos de 
empresas, a teatros e casas de 
espetáculos de diversões com 
financiamento exclusivo de grupos 
empresariais, nem espaços geridos 
pelos serviços sociais do Sistema S.

QUAL É O VALOR DO SUBSÍDIO?

A ajuda prevista pela Lei Aldir Blanc 
varia de R$ 3 mil a R$ 10 mil para os 
espaços.

Em Campo Grande está pactuado três 
faixas de valores R$3.000,00, 
R$6.0000,00 e R$10.000,00, em três 
mensalidades, podendo ser pagas em 
uma única parcela.

Após a reabertura, os espaços 
culturais que receberem o auxílio 
deverão realizar atividades para 
alunos de escolas públicas 
gratuitamente, ou promover atividades 
em espaços públicos, também de 
forma gratuita.

HAVERÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS?

Sim. A prestação de contas deverá 
comprovar que o subsídio mensal 
recebido foi utilizado para gastos 
relativos à manutenção da atividade 
cultural do beneficiário, e deverá ser 
apresentada a SECTUR em até 120 
dias após o recebimento da última 
parcela.

EM QUAIS DESPESAS POSSO GASTAR 
OS VALORES RECEBIDOS?

Internet
Transporte
Aluguel
Telefone
Consumo de água e luz
Outras despesas relativas à 
manutenção da atividade cultural do 
beneficiário, ficando vedada a 
utilização para aquisição de materiais 
permanentes, equipamentos, obras e 
benfeitorias no espaço cultural.

QUAIS ESPAÇOS PODEM SER 
CONTEMPLADOS?

A lei estabelece como espaços 
culturais aqueles que sejam dedicados 
a realizar atividades artísticas e 
culturais e que sejam organizados e 
mantidos por pessoas, organizações 
da sociedade civil, empresas culturais 

e organizações culturais comunitárias, 
além de cooperativas com finalidade 
cultural e também instituições 
culturais, com ou sem fins lucrativos. 

Alguns exemplos de espaços culturais:

- pontos e pontões de cultura;
- teatros independentes;
- companhias e escolas de dança;
- circos;
- cineclubes;
- museus e bibliotecas comunitárias;
- festas populares, inclusive o Carnaval 
e o São João, e outras de caráter 
regional;
- academias de dança;
- grupos teatrais;
- rodas de capoeira;
- bandas musicais;
- teatro de rua e demais expressões 
artísticas e culturais realizadas em 
espaços públicos;
- espaços de povos e comunidades 
tradicionais; e,
- outros espaços e atividades 
artísticas e culturais validados no 
cadastro municipal.

QUAIS OUTROS BENEFÍCIOS 
PREVISTOS NA LEI?

- linhas de crédito;
- prorrogação da aplicação dos 
recursos;
- adiantamento de recursos;
- fomento a atividades culturais 
realizadas virtualmente.

As linhas de crédito poderão ser 
disponibilizadas pelas instituições 
financeiras federais às pessoas físicas 
que comprovem serem trabalhadores 
e trabalhadoras do setor cultural e às 
microempresas e empresas de 
pequeno porte que tenham como 
finalidade a área cultural.

A lei também estabelece que ficam 

prorrogados automaticamente por um 
ano os prazos para aplicação dos 
recursos, para realização de 
atividades culturais e para a prestação 
de contas dos projetos culturais já 
aprovados por órgão ou entidade do 
Poder Executivo responsável pela área 
da cultura.

Sobre o adiantamento dos recursos, a 
lei diz que os recursos de apoio e 
fomento já previstos para ações 
artísticas e culturais terão suas 
execuções antecipadas, mesmo que 
essas execuções só sejam possíveis 
após o fim do Estado de Calamidade 
Pública.

Por fim, a lei determina o fomento a 
ações ou atividades culturais que 
ocorram na internet, ou que sejam 
disponibilizadas nas redes sociais, 
plataformas digitais ou outros meios 
de comunicação não presenciais.

CONTATOS 

Telefone: 67 4042-1313
Email: leialdirblancsecturcg@gmail.com 

Endereço: Rua Usi Tomi, 567 Carandá Bosque

DENÚNCIAS

ouvidoria@sectur.campogrande.ms.gov.br


