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Sobre a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc 

 
 

A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc – Lei nº 14.017/2020 dispõe sobre ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural a ser adotado durante o estado de calamidade 

pública reconhecida pelo Decreto legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

Muitos proponentes se inscreveram nos dispositivos disponibilizados pelo Governo do 

Estado e pela Prefeitura a partir desta legislação. 

 

Aqui seguirão algumas informações práticas para a execução correta de seu projeto. Esta 

cartilha não tem a pretensão de substituir as informações oficiais, apenas encontradas nas 

Secretarias municipais e estaduais de Cultura. 

 

 

RECEBI O DINHEIRO. O QUE FAÇO? 

 

Coloque em uma aplicação financeira de baixo risco, vinculada à conta. 

Verifique os prestadores que irá pagar e solicite as Notas Fiscais com descrição 

do serviço prestado, o nome do projeto, o nome e o número do Edital. 

O recurso que sobrar deverá ser devolvido. 

No caso dos editais relativos aos prêmios, não haverá a necessidade de prestação 

de contas, apenas de execução do projeto proposto. Mas há exceções: o Estado de 

São Paulo, por exemplo, pede prestação de contas e relatório de prêmios. Portanto, 

verifique com a Secretaria de Cultura em seu Município e Estado. 

Obs.: Todos os documentos (notas fiscais, cupons fiscais, boletos bancários, 

extratos, comprovantes, material de divulgação, declarações, contratos de 

locação de espaços ou equipamentos de som e luz, acompanhados de recibos em 

papel timbrado etc.) devem ser guardados, segundo a legislação, por 10 anos, 

mas recomendamos não se desfazer desta documentação. 

 

 

TENHO QUE PAGAR IMPOSTOS? 

 

O valor a ser repassado para os beneficiários do auxílio emergencial poderá sofrer 

incidência tributária.  

 

Sem prejuízo de entendimento ou orientação diversa do ente tributário, emitimos 

as seguintes considerações: 

 

No caso de beneficiários, pessoas físicas, o valor recebido deverá constar na 

declaração do imposto de renda do ano base de 2020 como rendimentos sujeitos 

a tributação exclusiva. Observe que alguns Municípios e Estados têm efetuado a  

 

retenção do IR na fonte, deduzindo do valor a ser repassado. Em todo caso, o 

respectivo Município ou Estado deverá apresentar informe de rendimentos. 
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No caso de beneficiários, pessoas jurídicas, considerar que: 

 

- MEIs (microempreendedores individuais), assim como Empresários e 

Sociedades incluídos no SIMPLES NACIONAL, têm regime próprio de 

tributação, recolhendo impostos e contribuições de forma unificada, por meio de 

guia de arrecadação própria.  

 

- Empresários e Sociedades que são tributados pelo regime convencional, na 

forma do lucro presumido, poderão ter de recolher os tributos incidentes (IRPF, 

INSS, PIS, COFINS, ISS), ressalvada eventual hipótese de isenção ou não 

incidência tributária. 

 

- Associações sem fins lucrativos podem gozar de isenções ou imunidades 

tributárias com relação aos tributos incidentes, por isso não recolhem.  

 

Em todos os  casos, recomenda-se consultar o contador da pessoa jurídica. 

 

 

QUANDO POSSO EXECUTAR? 

 

Assim que o dinheiro estiver liberado em sua conta, pode começar a usar. Mas 

fique atento! Você deve observar os prazos iniciais e finais que constam no 

seu projeto. 

 

 

COMO EXECUTAR? O QUE PRECISO SABER PARA PAGAR AS PESSOAS? 

 

Você deve observar a planilha orçamentária que foi aprovada e pagar com critério 

os prestadores de serviço que constam da ficha técnica. 

 

A prestação de serviço deve, obrigatoriamente, ser realizada através de Nota 

Fiscal ou documento fiscal válido.  

 

Observe que se você (PF ou PJ) constar da planilha para prestar algum serviço, 

também deverá emitir a Nota Fiscal contra seu próprio CNPJ.  

 

No caso de despesas com produtos, deve ter a  DANFE ou Cupom Fiscal (Nota 

Fiscal de Produto) observando a data de emissão. 

 

Para Prestação de Serviços, deverá ser emitido um documento fiscal 

correspondente ao tipo de serviço prestado, Nota Fiscal de serviço ou RPA, no 

caso de autônomos.  

No caso do autônomo orienta-se que o autônomo tenha inscrição municipal para 

emissão de nota fiscal de autônomo. 

Observar ainda que o pagamento do prestador deverá, obrigatoriamente, ser 

realizado em conta corrente da razão social da Nota Fiscal, após o serviço 

prestado e a emissão da NF. 
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POSSO PAGAR? 

 

Pague apenas depois que receber a Nota Fiscal. 

Observem que tarifas bancárias e multas não podem ser pagas pelo projeto, a 

menos que a conta seja exclusiva e aberta pelo governo, como é o caso do Estado 

de São Paulo.  

Os recursos que não forem utilizados deverão ser devolvidos ao final do projeto, 

caso não tenham sido absorvidos dentro dos parâmetros legais de alterações 

orçamentárias. 

 

POSSO COMPRAR EQUIPAMENTOS? 

 

Para a compra de produtos/equipamentos, observar se há autorização de compra 

aprovada no projeto, geralmente dada a entidades sem fins lucrativos. Caso não 

tenha sido prevista e exista tal necessidade, mesmo para empresas com fins 

lucrativos, optar por solicitar autorização. No Estado de São Paulo a orientação é 

que, ao final do projeto, o equipamento seja doado para entidades sem fins 

lucrativos. 

Recomenda-se que haja, no mínimo, 3 orçamentos antes de concretizar a compra, 

para comprovação de aquisição pelo menor custo. 

 

POSSO FAZER ALTERAÇÕES? 

 

Qualquer alteração significativa deve ser comunicada.  

Alterações no cronograma provavelmente não serão possíveis, pois ele já está 

determinado na inscrição do Edital, mas as datas de pagamento ou prorrogações 

de execução, obviamente, poderão mudar o cronograma, adiando-o. Leia-o 

novamente. 

Alteração orçamentária normalmente pode ocorrer com percentuais mínimos. Isto 

também estará esclarecido no Edital ou em alguma regulamentação posterior. No 

Estado de São Paulo os ajustes serão feitos pelos proponentes, utilizando os 

princípios do bom senso e da razoabilidade, sem aprovação prévia da Secretaria 

de Economia Criativa, desde de que enviados à Secretaria antes das atividades. 

Como há exceções, sempre vale a recomendação de verificar como será em seu 

Município e Estado. 

  

DEVO USAR LOGOMARCAS DO GOVERNO? 

 

Sim, isto é obrigatório. Toda a divulgação deverá conter logomarcas. Procure 

no site da Secretaria de Cultura de seu Estado ou Município que deverá ter um 

Manual de Utilização de Marcas para sua consulta, além das marcas do 

governo federal que estão no endereço 

http://portalsnc.cultura.gov.br/auxiliocultura/ (Sec. Cultura / Ministério 

Turismo / Governo Federal).   

 

 

 

 

 

http://portalsnc.cultura.gov.br/auxiliocultura/
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PRECISO PAGAR ECAD PARA ESPETÁCULOS ONLINE? 

 

Se a gravação de seu espetáculo for sem público, a proponente não terá que 

pagar ECAD. Para postar o espetáculo ou show nas redes, num canal sem 

monetização, ou seja, que não dê lucro, não é necessário pagar ECAD, mesmo 

que as músicas sejam protegidas. O YouTube, por exemplo, reconhecerá as 

músicas, avisará que você não pode ter lucro e descreverá os detentores dos 

direitos autorais, sem retirar o vídeo do canal. 

 

Se a gravação de seu espetáculo for com público, o projeto terá que recolher 

ECAD. 

 

Para transmissões ao vivo há cobrança de ECAD (5% ou 7,5% sobre o total 

da parte artística ligada à música, ou seja, não incide sobre itens como 

fotografia, divulgação etc.), e é necessário entrar em contato com o ECAD 

antes da live, para liberação. É possível negociar com base na minutagem das 

músicas protegidas, e o pagamento antecipado sempre tem um bom desconto 

no ECAD. A produção também pode negociar a cessão dos direitos com os 

próprios compositores, formalizando a liberação junto às Associações de 

Direitos Autorais de cada um deles, como a AMAR, por exemplo.  

 

Confirme as informações no ECAD de sua cidade. 

 

Recomendamos que todas as negociações com ECAD sejam realizadas antes 

do evento, pois liberações posteriores costumam ser extremamente 

desgastantes, prejudicando a execução de seu projeto. 

 

COMO PROCEDER COM RELAÇÃO AOS DIREITOS DE IMAGEM E VOZ 

DOS ARTISTAS EM UM VÍDEO? 

 

É necessário fazer um contrato simples com todos os artistas que aparecem no 

vídeo. Esse contrato deverá conter um anexo com a "Autorização de Uso de 

Imagem e Som de Voz", permitindo a proponente a utilização da gravação 

pelo tempo necessário para a realização do projeto ou por tempo 

indeterminado. 

 

PRECISO REGISTRAR? 

 

O registro é extremamente importante. Registrem por foto, prints de tela, e/ou 

vídeo (datados para comprovação) todas as atividades. 

 

 

Atividades on-line devem ter uma comprovação da plataforma utilizada com a 

quantidade de pessoas atingidas. 

 

CONTRAPARTIDA 
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A contrapartida, bem como acessibilidade, são pontos de uma rigorosa análise. 

Por isso, observem a contrapartida oferecida, pois a mesma deve ser cumprida por 

completo e ser comprovada.  

Alguns Municípios e Estados têm permitido alterar a atividade da contrapartida 

previamente apresentada, em razão da pandemia. Assim, consultem com 

antecedência a possibilidade de alteração. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. O QUE FAÇO AGORA? 

 

A prestação de contas deve iniciar-se junto com o projeto. Tudo deve ser anotado 

e arquivado para ser entregue.  

Tenham em mãos os relatórios de execução de produção e os relatórios financeiros 

e preencham durante a execução. Desta forma, minimiza esquecimentos nos 

lançamentos. 

Todos os materiais de divulgação, aprovados previamente pelas Secretarias de 

Cultura, devem ser arquivados/guardados. 

Coletem declarações dos locais de realização comprovando quantidade de público 

e gratuidade. 

Obs: Todos os documentos (notas fiscais, cupons fiscais, boletos bancários, 

extratos, comprovantes, material de divulgação, declarações, contratos de 

locação de espaços, equipamentos de luz e som, acompanhados dos recibos em 

papel timbrado etc.) devem ser guardados, segundo a legislação, por 10 anos, 

mas recomendamos não se desfazer desta documentação. 

 

ONDE BUSCAR MAIS INFORMAÇÕES? 

 

Observe o site da Secretaria de Cultura de seu Estado ou Município que deverá 

ter um Manual de Instruções. 

 

 

Documento elaborado por: 

 
 

           
 
                               
 
                                                                                                                                                                                                                

 


