Prefeitura Municipal de Solidão
CNPJ: 10.348.050/0001-18
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 044, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
EMENTA: Regulamenta, em âmbito municipal,
a Lei Federal nº 14.150/2021, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DA SOLIDÃO, Estado de Pernambuco, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e no art, 30, inciso I,
da Constituição Federal de 1988, art.3º, inciso I e IX, e
CONSIDERANDO, a Lei Federal n° 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 n° 6, de 20 de
março de 2020;
CONSIDERANDO, que o Decreto n° 10.464, de 17 de agosto de 2020, que
regulamenta a Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, dispõe no §4° do art.
2° que o Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá
editar regulamento com os procedimentos necessários à aplicação dos recursos
recebidos na forma prevista no referido dispositivo;
CONSIDERANDO que, posteriormente, entrou em vigência a Lei Federal nº 14.150,
de 12 de maio de 2021, cuja ementa “Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020
(Lei Aldir Blanc), para estender a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores
e trabalhadoras da cultura e para prorrogar o prazo de utilização de recursos pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios”, modificando o escopo da Lei Aldir
Blanc, sendo voltada, a partir de então, para estabelecer “[...] ações emergenciais
destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos
e sociais da pandemia da Covid-19”;
DECRETA:
Art. 1° - Regulamenta, no âmbito deste Município de Solidão, a Lei Federal nº
14.150, de 12 de maio de 2021, que possibilita a reabertura durante o período de 02
(dois) anos, dos instrumentos previstos no art. 2º, incs. II e III, da Lei Aldir Blanc,
face ao panorama econômico-financeiro ocasionado pela pandemia do Novo
Coronavírus (COVID-19).
Art. 2º - O Município de Solidão recebeu da União, em parcela única, recursos no
valor total de R$ 61.296,28 (sessenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e
vinte e oito centavos) para aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor
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cultural, possuindo o valor atual de R$ 51.787,82 (cinquenta e um mil setecentos e
oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), o qual será utilizado apenas nas ações
do Art. 2º, inciso III da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020.
§ Primeiro - Os recursos serão aplicados da seguinte forma:
1. AÇÕES DO INC. III da lei Federal 14.017/2020:
A execução do recurso no inciso III ocorrerá mediante Chamada Pública
com valor total da meta de R$ 51.787,82.
Entende-se por necessário a aplicação do valor estipulado para o apoio aos
diversos seguimentos culturais da municipalidade que, de certa forma, não
podem ser contemplados nos incisos anteriores da referida Lei Federal. Diante
do cenário de calamidade sanitária vivenciada pelo país, tem-se visível que os
indivíduos não contemplados no inciso I e II da lei Federal, bem como os
grupos culturais diversos foram completamente atingidos diretamente e,
consequentemente, houve paralisação das suas atividades culturais,
acarretando prejuízo pela falta de demanda em decorrência dos efeitos
econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Assim, a CHAMADA
PÚBLICA premiará em duas categorias (individuais e grupos) e com aplicação
dos seguintes valores:
•

INDIVIDUAIS: Música, artesanato, fotografia, audiovisual, artes
visuais, literatura, patrimônio material e imaterial. Será destinado o
valor total de R$ 39.787,52 (trinta e nove mil setecentos e oitenta e sete reais
e cinquenta e dois centavos), com 01 (uma) faixa de valor, totalizando 38
(trinta e oito) prêmios;

•

GRUPOS: Cultura Popular e Tradicional (Cantoria de Viola, Danças
Populares, Xaxado, Capoeira e congêneres). Será destinado o valor total
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com 01 (uma) faixa de valor, totalizando 03
(três) prêmios.

§ Segundo - Para pagamento dos recursos referidos neste decreto serão utilizadas
as dotações orçamentárias provenientes de crédito adicional extraordinário
integrante o orçamento vigente para o exercício do ano de 2021.
Art. 3° - A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude será responsável
em providenciar os meios administrativos e operacionais para o recebimento direto e
correta aplicação do valor integral a ser destinado ao Município de Solidão, nos
termos do artigo 3°, da Lei Federal n° 14.017/2020.
Art. 4° - O Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Juventude e o Conselho
Municipal de Políticas Culturais e Turísticas do Município de Solidão são responsáveis
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pelo Acompanhamento e Fiscalização da aplicação do recurso recebido e do integral
cumprimento da Lei Federal n° 14.017/2020, com as seguintes atribuições:
I - acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas no
caput do artigo 3°, deste decreto;
II - acompanhar todas as ações dos órgãos federais relativos à regulamentação e
implantação da lei referida no caput deste artigo;
III - participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do município
de Solidão para a distribuição dos recursos na forma prevista nos artigos 2° e 3º, da
norma federal referida;
IV- estabelecer e acompanhar os mecanismos de mapeamento e cadastramento dos
trabalhadores da cultura e espaços culturais e artísticos no município de Solidão;
V - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal
para o município de Solidão;
VI - fiscalizar a execução dos recursos transferidos, verificar o cumprimento dos
critérios legais pelo beneficiário;
VII - elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no âmbito
do município de Solidão, contendo toda comprovação de execução dos valores
recebidos para instruir a respectiva prestação de contas.
Art. 5° Compete a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, com a
aprovação do Conselho Municipal de Políticas Culturais e Turísticas do Município de
Solidão, 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 artísticas e
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas 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° 14.017/2020.
§ 1° - Para fins do disposto no §3° do art. 2° do Decreto n° 10.464, de 17 de agosto
de 2020, os beneficiários dos recursos contemplados deverão ser filhos de Solidão
natos ou pessoas físicas naturais de outros municípios e pessoas jurídicas, que
deverão comprovar residência ou sede em Solidão há pelo menos 03 (três) anos.
§ 2° - Os beneficiários dos recursos contemplados neste Decreto deverão ter sua
inscrição deferida no Cadastro Cultural mantido pela secretaria municipal de Cultura,
Turismo e Juventude, com aprovação pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais
e Turísticas do Município de Solidão.

Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº. 184, Bairro: Centro – Solidão/PE – CEP: 56.795-000.
Contatos: (87) 3830 - 1115/1117/1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Solidão
CNPJ: 10.348.050/0001-18
Gabinete do Prefeito
§ 3° - O Cadastro Cultural de Solidão deve ser homologado pelo Prefeito Municipal
para integral cumprimento dos termos da Lei Federal n° 14.017/2020.
§ 4° - É de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e
Juventude e do Conselho Municipal de Políticas Culturais e Turísticas do Município de
Solidão a elegibilidade dos beneficiários do recurso recebido pelo Município de
Solidão, advindos da Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).
§ 5° - É de inteira responsabilidade de cada beneficiário dos recursos advindos Lei
Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) o cumprimento dos critérios legais, devendo
assinar declaração clara de atendimento aos critérios e requisitos legais e de não está
impedido de ser beneficiário do referido recurso.
DOS EDITAIS E PREMIAÇÕES
Art. 6° - Os recursos de que trata o inciso III do art. 2° da Lei Federal n°
14.017/2020, serão aplicados através de Editais confeccionados pela Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, com a aprovação do Conselho Municipal
de Políticas Culturais e Turísticas do Município de Solidão e nos termos das normais
vigentes aplicáveis.
§ 1° - O Edital de Premiação terá regulamentação própria, estabelecendo critérios,
quantidade de beneficiários, total de valores destinados e condições de participação.
§ 2° - Para participar dos editais de prêmios estabelecidos no caput é necessário
estar inscrito no Cadastro Cultural de Solidão.
§ 3° - Só poderão concorrer ao edital de premiações estabelecidos no caput,
projetos, eventos e ações culturais realizadas no município de Solidão.
§ 4° - É vedada a aprovação de mais de 01 (um) projeto do mesmo proponente no
edital e premiações estabelecidos no caput.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7° - É assegurada a participação da sociedade civil no acompanhamento e na
fiscalização da aplicação dos recursos oriundos da Lei Federal n° 14.017/2020,
podendo exercer esse direito através do Conselho Municipal de Cultura ou por
intermédio de solicitação à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude,
através de Requerimento protocolado na sede da secretaria.
Art. 8° - A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude poderá editar
normas complementares, com a aprovação do Conselho Municipal de Cultura e sob
sua responsabilidade, através de Portarias, no sentido de esclarecer e orientar como
se dará a execução da Lei Federal n° 14.017/2020, no âmbito municipal.
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Art. 9° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 22 de novembro de 2021.

Solidão-PE, 24 de novembro de 2021.

DJALMA ALVES DE SOUZA
Prefeito
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