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          A Aldir Blanc refere- se à Lei
14.017 de 29 de junho de 2020 e
dispõe sobre ações emergenciais
destinadas ao setor cultural a
serem adotadas durante o estado
de calamidade pública, em
decorrência da pandemia do
COVID-19.

  O Conselho Estadual de Política
Cultural do Amapá - CEPC, destina
esta cartilha como instrumento de
conhecimento visando,

didaticamente, fazer com que as
informações a cerca da lei
cheguem aos trabalhadores e
trabalhadoras da cultura de nosso
Estado.

Cléverson  Baía 

Presidente do CEPC/AP
Cleide Façanha

 Vice-Presidente do CEPC/AP



Uma Lei que foi criada para
socorrer os trabalhadores
e trabalhadoras da cultura
e ajudar os espaços da área
que foram obrigados a
suspender seus trabalhos
por causa do vírus da Covid-
19.

 QUE LEI É ESSA

MEU MANO?



Trabalhadores e trabalhadoras da
cultura;
Micro e pequenas empresas  que atuam
no setor cultural;
Cooperativas e Instituições culturais
da sociedade civil;
Organizações culturais comunitárias;
Espaços culturais da sociedade civil.

VAI AJUDAR
QUEM, IRMÃO?



Linha 1 –  Auxílio emergencial: três
parcelas mensais de R$ 600. Essa
linha é destinada a pessoas físicas
que comprovem atividades
culturais nos 24 meses anteriores
à data de publicação da Lei. Mães
responsáveis pela família srecebem
R$ 1.200.0O .

A LEI PREVÊ TRÊS 
LINHAS DE AÇÕES

EMERGENCIAIS

Os R$ 600,00 podem ser pagos a até
duas pessoas da mesma base familiar.

IMPORTANTE



a) Quem tem emprego formal ativo (está empregado)
b) Quem recebe um benefício previdenciário ou
assistencial (com exceção do Bolsa Família);
c) Quem recebe parcelas de seguro- desemprego. 
d) Quem recebeu o auxílio emergencial geral previsto
na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
e) Quem tem renda familiar mensal per capita (por
pessoa da família) de até meio salário mínimo (R$
522,50) ou quem tem renda familiar mensal total de
até três salários mínimos (R$ 3.135), o que for maior.
f) Quem teve rendimentos de até R$ 28.559,70 no
ano de 2018.

ATENÇÃO!!
NÃO PODE RECEBER O

AUXÍLIO 

O auxílio emergencial será pago
durante 3 meses.

Você deve se cadastrar em 
 http://cadastrocultural.ap.gov.br/

IMPORTANTE



entre R$ 3 mil e R$ 10 mil,
regulamentado pelos estados,
municípios.  Essa linha foi criada em
atenção aos espaços culturais,
microempresas, coletivos, pontos de
cultura, cooperativas, teatros, livrarias,
sebos, ateliês, feiras, circos, produtoras
de cinema, e várias outras categorias.

Linha 2 – Subsídio a
espaços artísticos e
culturais

Para poder receber o valor, é necessário estar
inscrito em pelo menos um dos cadastros
culturais - Município, Estado ou Federal.  Os
beneficiários desta iniciativa precisam oferecer
contrapartidas com atividades gratuitas. Será
necessário prestação de contas do auxílio
recebido em até 120 dias após a última parcela
paga. (Art.7 da Lei)

IMPORTANTE



       Pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de
música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de
dança, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura e
centros de tradição regionais, museus comunitários, centros de
memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais
em comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afro-
brasileiros, comunidades quilombolas, espaços de povos e
comunidades tradicionais, festas populares, inclusive o carnaval e o
São João, e outras de caráter regional, teatro de rua e demais
expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos,
livrarias, editoras e sebos, empresas de diversão e produção de
espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e
audiovisual, ateliês de pintura, moda, design e artesanato, galerias de
arte e de fotografias, feiras de arte e de artesanato, espaços de
apresentação musical, espaços de literatura, poesia e literatura de
cordel, espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária,
agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares,
outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos
cadastros aos quais se refere o art. 7º desta Lei.

IMPORTANTE
As descrições acima   é o que entende-
se por espaços artísticos e culturais,
de acordo com a lei.



         Aquisição de bens e serviços vinculados ao
setor cultural e outros instrumentos voltados à
manutenção de agentes, espaços, iniciativas,
cursos, produções, desenvolvimento de atividades
de economia criativa e economia solidária,
produções audiovisuais, manifestações culturais,
bem como para a realização de atividades 
 artísticas e culturais que possam ser transmitidas
pela internet ou disponibilizadas por meio de redes
sociais e outras plataformas digitais

Linha 3 – Editais,
chamamentos públicos
e prêmios:

A Lei exige que, no mínimo, 20% dos
recursos recebidos sejam usados nessas
ações.

IMPORTANTE



       Renda emergencial para os trabalhadores da cultura – 
 Responsabilidade do Estado.

Subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e
culturais, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais
comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas
por força das medidas de isolamento social -
Responsabilidade do município .

Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e
serviços vinculados ao setor cultural - Responsabilidade do
estado e dos municípios.

DE QUEM SÃO AS
RESPONSABILIDADES?



OUTRAS 
INFORMAÇÕES
IMPORTANTES

 Espaços culturais criados pela administração pública
de qualquer esfera ou vinculados a ela;
 Espaços culturais vinculados a fundações, a
institutos ou instituições criados ou mantidos por
grupos de empresas. 
Teatros e casas de espetáculos de diversões com
financiamento exclusivo de grupos empresariais;
Espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.

   
         QUEM NÃO PODE RECEBER O  BENEFÍCIO



SAIBA SOBRE OS
RECURSO$
QUE O ESTADO VAI
RECEBER

   
         Lei Aldir Blanc - R$ 1,5 bilhão para Estados
socorrerem Setor Cultural
      
                     Amapá  receberá 15.064.484,42

Este valor é calculado sobre 20% (vinte por cento) de acordo
com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos
ESTADOS (FPE) que nesse caso representa 10.236.000,00   e   
 80% (oitenta por cento) de acordo com a população   -
4.828.484,42.

        
                        O MESMO CÁCULO É FEITO PARA OS MUNICÍPIOS.



SOBRE OS
RECURSO$
MUNICIPAIS

 Amapá/AP      64.891,44
Calçoene/AP      80.650,92

Cutias/AP      47.044,35
Ferreira Gomes/AP      57.303,86

Itaubal/AP      44.303,91
Laranjal do Jari/AP      330.756,12

Macapá/AP      3.699.422,98
Mazagão/AP      149.274,25
Oiapoque/AP      185.758,28

Pedra Branca do Amapari/AP     1 15.690,51
Porto Grande/AP      151.209,68

Pracuúba/AP      42.117,27
Santana/AP      765.917,00

Serra do Navio/AP      43.698,73
Tartarugalzinho/AP      124.627,44

Vitória do Jari/AP      112.430,53



      Aldir Blanc Mendes, nascido no Rio de Janeiro- 02/09/1946, 
foi um   letrista,  compositor   e   cronista   brasileiro. 
Médico  formado pela  Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (Unirio) com especialização em  psiquiatria, abandonou a
profissão para se tornar compositor e um dos grandes
letristas da história da  música brasileira.
Em 50 anos de atividade como letrista e compositor, foi autor
de mais de 600 canções, Sua principal parceria se deu com  João
Bosco, em colaboração que se estendeu pela década de 1970 e
parte da década de 1980 e foi considerada como uma das "duplas
fundamentais da  MPB.

SAIBA QUEM É ALDIR BLANC*

      Entre seus trabalhos mais
notáveis como letrista
estão  “Bala com Bala”,  “O
Mestre-sala dos Mares”, “Dois pra
Lá, Dois pra Cá”, “O Ronco da
Cuíca”,  “Transversal do Tempo”,
"O Bêbado e a
Equilibrista",“Coração do
Agreste” e “Resposta ao Tempo”.

      Aldir Blanc morreu no Rio de
Janeiro em 4 de maio de 2020,  por
complicações do COVID-19.

      * site wikipédia



AV. PROFA. CORA DE CARVALHO, 1842 - CENTRO,

MACAPÁ-AMAPÁ-AMAZÔNIA 

68900-040

AV. PEDRO LAZARINO, 22 SANTA INÊS
MACAPÁ-AMAPÁ-AMAZÔNIA

CEP: 68900-000
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