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APRESENTAÇÃO 

Esta Nota Técnica tem o objetivo de denunciar a falta de atenção e cobrar maior 

prioridade, por parte da Prefeitura do Recife, para enfrentar os impactos da pandemia da 

Covid-19 sobre quem sobrevive e movimenta as diversas cadeias produtivas da cultura. 

Em especial, explicita a ausência de um Plano Emergencial de enfrentamento de tais 

impactos, a não disponibilização de recursos próprios do município, além da falta de 

transparência e estruturação necessárias para que os recursos federais oriundos da Lei 

Aldir Blanc sejam aplicados   

Estão aqui apresentadas as razões conjunturais que geraram a paralização das 

atividades culturais e que impactaram fortemente nas cadeias produtivas da cultura; a 

ausência de diálogo da Prefeitura do Recife com trabalhadores e trabalhadoras que 

desempenham diversas atividades profissionais, como artistas, produtores(as), técnicos, 

assistentes e fornecedores; a falta de transparência e publicidade na definição dos recursos 

da Lei Aldir Blanc.  

Reafirmamos o quanto a ausência, nos últimos sete anos, de política pública de 

valorização da cultura, artistas e de quem mais trabalha com cultura no Recife acarreta 

uma precarização evidente das cadeias produtivas, bem como uma desvalorização das 

expressões culturais locais. São muitos os prejuízos causados à cidade e à sociedade por 

essa falta de compromisso com a cultura de uma gestão que apenas promove eventos.  

Por fim, elencamos 07 propostas prioritárias que sistematizamos durante esses seis 

meses de diálogos com quem faz a cultura do Recife e que ainda são necessárias para que 

ações emergenciais sejam colocadas em prática. Certamente, todas tem caráter 

emergencial e outras, diante do abandono da cultura por parte da Prefeitura e da falta de 

uma política pública, precisarão ser aprofundadas posteriormente, não com menos 

urgência: o Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), o ciclo natalino, o carnaval e outros 

eventos do calendário cultural da cidade. 
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INTRODUÇÃO 

Com a chegada da pandemia da Covid-19 ao Recife, ainda na primeira quinzena 

de março de 2020, ou seja, há exatos seis meses, as diversas cadeias produtivas da cultura: 

da música, das artes visuais, das artes cênicas, da literatura, do artesanato, das várias 

manifestações da cultura popular e os(as) profissionais nelas envolvidos(as) precisaram 

parar suas atividades. Isso porque o Comitê Municipal de Resposta Rápida ao 

Coronavírus, após a confirmação dos dois primeiros casos de Covid-19 no Recife, passou 

a recomendar à Prefeitura do Recife a adoção de medidas de restrição à circulação e ao 

convívio social. 

Já em 14 de março, o Decreto Nº 33.510/2020 estabeleceu, entre outros, a 

proibição da realização de grandes eventos públicos e privados na Cidade e o adiamento 

de todos os eventos em equipamentos culturais da Prefeitura do Recife, a partir de 16 de 

março. Em seu Art. 1º, o decreto já suspendeu eventos públicos agendados pela Prefeitura, 

que, no caso da cultura, inviabilizaram o Ciclo das Paixões, eventos em equipamentos 

culturais municipais e espaços públicos: 

Art. 1º Ficam suspensos, a partir de 16 de março de 2020, todos os eventos públicos 

agendados pelos órgãos ou entidades municipais, devendo tais encontros serem 

remarcados oportunamente, após oitiva do Comitê Municipal de Resposta Rápida ao 

COVID-19. 

No dia seguinte (17) ficou proibida a realização de eventos públicos e privados 

com mais de 50 pessoas, a partir do Decreto Estadual nº 48.822, que foi seguido pelo 

Decreto Municipal nº 33.527/2020 de 18 de março de 2020 como uma das 11 novas ações 

preventivas contra o coronavírus apresentadas pelo Comitê Municipal de Resposta 

Rápida, já citado anteriormente. Em seu Art. 2º, o Decreto estabeleceu: 

Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Município do Recife, eventos públicos e 

privados com mais de 50 (cinquenta) pessoas, devendo ser observadas as seguintes 

providências: 

II - redução, em 50% (cinquenta por cento), da capacidade de bares e restaurantes, 

mediante a retirada de mesas e cadeiras; 

A limitação dos eventos e a redução da capacidade de bares e restaurantes 

impactou fortemente as diversas cadeias produtivas. O pior é que outros decretos se 
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sucederam, estabelecendo maior restrição às atividades culturais, conforme o Tabela 01 

a seguir:  

TABELA 01 - DECRETOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS POSTERIORES AO 

DIA 17 DE MARÇO COM MAIS RESTRIÇÕES ÀS ATIVIDADES 

CULTURAIS 

DECRETO RESTRIÇÃO 

Decreto estadual Nº 48.832,  

de 19 de março de 2020. 

Proibiu o funcionamento de bares, restaurantes e 

semelhantes, shoppings e clubes sociais. 

Decreto Municipal Nº 33.546, 

de 20 de março de 2020 

Proibiu o funcionamento de bares, restaurantes e 

semelhantes, shoppings e clubes sociais. 

Decreto Estadual Nº 48.837, 

de 23 de março de 2020: 

Proibiu eventos públicos ou privados com mais de 10 

pessoas, salvo atividades essenciais, não suspensas em 

decorrência da situação de emergência. 

Decreto Estadual Nº 49.017, 

de 11 de maio de 2020: 

Instituiu o Lockdown, ou distanciamento social rígido, 

no período de 16 a 31 de maio com maior controle 

sobre a circulação e reunião de pessoas. 

Fonte: Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Recife 

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (PSOL) 

 

A total paralisação das atividades culturais, a partir de então, causou fortes 

impactos econômicos sobre as cadeias produtivas da cultura. Setores da classe artística, 

profissionais de produção e empreendedores de espaços, grupos e projetos culturais do 

Recife passaram a se manifestar individualmente nas redes sociais e, em seguida, de 

forma coletiva, através de cartas abertas e notas públicas, buscando chamar a atenção do 

governo municipal para a tomada de iniciativas emergenciais para minimizar os impactos 

econômicos da pandemia no setor. 

Em abril, numa parceria entre o nosso mandato, as Juntas Codeputadas e mais de 

160 profissionais da cultura, foi realizada uma mobilização virtual para cobrança de 

política emergencial para a cultura durante a pandemia, em âmbito municipal e estadual. 

Na ocasião, foi lançada uma Carta-Manifesto intitulada “A Cultura Precisa Sobreviver”, 

assinada por mais de 500 pessoas, entre artistas e outros(as) profissionais da cultura, que 

cobrava a criação de um Grupo de Trabalho entre poder público e sociedade civil para 

acompanhar as ações durante a crise. 
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Além de exigir da Prefeitura do Recife mais transparência, abertura de diálogo e 

participação da sociedade civil a Carta reuniu outras 17 propostas para a sobrevivência 

da classe, relacionadas sobretudo aos seguintes aspectos: 

a) Pagamento imediato de dívidas com artistas, outros(as) profissionais e 

fornecedores do setor cultural (com destaque para o carnaval 2020);  

b) Garantia da manutenção dos compromissos de editais, prêmios e apoios, com 

desembolso imediato de parcelas (SIC/FIC Recife, Patrimônio Vivo/PE, 

Funcultura/PE, etc);  

c) Viabilização de recursos próprios estaduais e municipais para um Fundo de 

Emergência destinado à implantação de linha de crédito para o setor e à oferta de 

auxílio emergencial para grupos culturais, coletivos, técnicos(as) e artistas, com 

destaque para artistas periféricos, utilizando os recursos dos ciclos interrompidos 

pela covid-19;  

d) Estímulo ao funcionamento do setor, através de prêmios, editais simplificados do 

Governo do Estado e Prefeitura do Recife para ações virtuais e da aquisição, pelos 

governos e legislativos estadual e municipal, de obras de artistas plásticos locais; 

e) Subvenção pública e suspensão do pagamento de taxas municipais e estaduais dos 

espaços alternativos e independentes de apresentações artísticas; 

f) Apoios pós-pandemia, como a cessão de pauta gratuita nos equipamentos 

culturais do estado e da Prefeitura do Recife, a cessão de prédios públicos da 

Prefeitura do Recife e do Governo do Estado para a indústria criativa, bem como 

a liberação de impostos e taxas de eventos. 
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As dívidas da Prefeitura do Recife com o setor cultural, sobretudo dos serviços 

prestados para o carnaval 2020, passaram a ter destaque dentre as reivindicações e nosso 

mandato passou a monitorar e cobrar, semanalmente, os pagamentos. Nossa motivação 

manteve-se impulsionada pela permanente mobilização da classe artística e de outros(as) 

profissionais que trabalharam no carnaval. Pressionamos por mais agilidade na burocracia 

de liberação dos pagamentos (liquidação) e a quitação das dívidas, reforçados pelos 

números que fomos publicando e dando visibilidade à evolução, semana a semana, 

conforme sistematizado na Tabela 02, a seguir: 

 

 

 

 

Nesses seis meses, a publicação dos números referentes aos pagamentos, com 

muita cobrança, falas na Tribuna, na Comissão Legislativa de Fiscalização das Ações 

Municipais de Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 e denúncias em nossas redes 

sociais, avançamos com os pagamentos, conforme revela o Gráfico 01, a seguir: 

 

 

 

EMPENHADO (em 

R$)
LIQUIDADO (em R$)

% 

Liquidado/Empenhado
PAGO (em R$)

%        

Pago/Empenhado

%            

Pago/Liquidado

Até 24 de Setembro 44.315.828,66 43.437.554,72 98,01 43.071.196,72 97,19 99,15

Até 03 de Setembro 44.529.418,66 42.241.566,72 94,86 40.366.496,72 90,65 95,56

Até 20 de Agosto 44.412.618,66 41.865.616,72 94,26 38.918.617,72 87,62 92,96

Até 11 de Agosto 44.440.618,66 41.216.728,72 92,74 34.078.051,06 76,68 82,68

Até 30 de Julho 44.019.217,66 41.113.859,06 93,39 34.054.301,06 77,36 82,82

Até 21 de Julho 42.855.417,66 39.593.071,06 92,38 28.900.525,06 67,43 72,99

Até 17 de Julho 42.843.868,66 39.589.471,06 92,4 24.265.137,06 56,6 61,29

Até 07 de Julho 42.732.605,16 39.442.733,06 92,3 23.814.637,06 55,72 60,37

Até 02 de Julho   42.512.117,66	 38.910.633,06 91,52 23.629.037,06 55,58 60,72

Até 30 de Junho 42.515.617,66 38.910.633,06 91,52 19.751.161,06 46,46 50,76

Até 12 de Junho 41.021.367,66 37.836.045,06 92,23 14.436.713,06 35,19 38,16

Até 08 de Junho 40.866.551,66 37.097.269,06 90,78 14.375.713,06 35,18 38,75

Até 01 de Junho 40.851.551,66 36.012.869,06 88,16 12.279.237,06 30,06 34,10

Até 21 de Maio 40.874.651,66 31.432.377,06 76,90 7.661.193,06 18,74 24,37

Até 15 de Maio 40.875.851,66 27.720.713,06 67,82 6.865.773,06 16,80 24,77

Até 30 de Abril 40.794.851,66 24.109.917,06 59,10 5.266.171,06 12,91 21,84

Até 31 de Março 39.689.047,66 2.451.229,06 6,18 2.099.453,06 5,29 85,65

TABELA 02 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE SERVIÇOS CULTURAIS*                                                                                                                                              

FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE                                                               

*Referente a CACHÊS e outros serviços culturais

PERÍODO

ACUMULADO NO PERÍODO 

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (Psol)                             

Fonte: http://transparencia.recife.pe.gov.br/                                                     
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As mobilizações das diversas cadeias produtivas foram se multiplicando. Com a 

aproximação do período junino, aumentaram as apreensões de setores da música 

(sobretudo do forró), dos shows, das quadrilhas, entre outros, diante da intensificação do 

isolamento social e prenúncio do cancelamento do São João.  

Apenas às vésperas do São João, no dia 05 de Junho, a Prefeitura do Recife lançou 

um edital de credenciamento para apresentações artísticas virtuais no período de 23 a 29 

de Junho. Com proposta de execução da Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura 

Cidade do Recife e Secretaria de Turismo, o edital conteve três modalidades de 

apresentação: 

1) LIVE - Transmissão ao vivo (Casarão Sítio da Trindade);  

2) FORROVIOCA; (ITINERANTE);  

3) Gravação de vídeo.  
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TABELA 03 – PROGRAMAÇÃO E GASTOS COM CACHÊS                                     

PREFEITURA DO RECIFE - SÃO JOÃO 2020 

MODALIDADE Nº 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  

TOTAL 

1 

LIVE                        

Transmissão ao Vivo 

(Casarão Sítio da Trindade) 

8 R$ 10.000,00 R$ 80.000,00 

2 
FORROVIOCA 

(Itinerante) 
48 R$ 10.000,00 R$ 480.000,00 

3 GRAVAÇÕES DE VÍDEO 370 
R$ 2.400,00 a 

R$ 3.000,00 
R$ 1.110.000,00 

 TOTAL 426  R$ 1.670.000,00 
Fonte: Edital de credenciamento para apresentações artísticas virtuais - São João 2020 

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (PSOL) 

 

As etapas para homologação da prestação do serviço consistiram em: Inscrição, 

Habilitação, Montagem da Grade de Programação e Contratação e Pagamento e, já na 

primeira etapa foram identificadas dificuldades para artistas e trabalhadores(as) da cultura 

que atuam no ciclo junino: as inscrições foram realizadas exclusivamente de forma online, 

através do site www.culturarecife.com.br.  O problema é que não são todas e todos artistas 

que têm acesso à internet e/ou computadores.  

Nas modalidades 1 e 2, mais uma vez, a Prefeitura reproduziu a política de outros 

editais ao exigir que a prestação de contas seja feita por meio de registros fotográficos e 

vídeo, com qualidade para publicação no espaço eletrônico, como condição para que o 

pagamento seja efetivado. Vale lembrar que os grupos da cultura popular reivindicam, há 

tempos, que quem contrata (Prefeitura ou Governo do Estado) deveria ser responsável 

pelo registro, pois nesta etapa muitas(os) artistas têm dificuldade de fazê-lo.  

 As(os) trabalhadoras(es) da cultura também questionaram o critério colocado pela 

prefeitura de que para se credenciar era necessário ter sido habilitado para o ciclo junino 

de 2019, o que inviabilizou que a oportunidade chegasse para mais pessoas. Além disso, 

o valor foi inferior ao orçamento dos anos anteriores e as costureiras, as pessoas 

responsáveis por cenários e ornamentações, comerciantes formais e informais, as demais 

trabalhadoras(es) que atuam no ciclo junino não foram contempladas. 

http://www.culturarecife.com.br/


 
 

9 
 

Ainda em junho, o setor da dança passou a realizar reuniões sistemáticas, com grupos 

de trabalho sobre o FUNCULTURA, a Lei Aldir Blanc e estratégias de mobilização em 

tempos de pandemia. Como pautas, a implementação da Lei Aldir Blanc, a Renda Básica 

para as(os) fazedoras(es) da cultura, orientações sobre a aplicação dos recursos a serem 

recebidos e os editais.  

Em julho, a Rede de Gestores de Espaços Culturais de Pernambuco lançou um 

manifesto enfatizando a urgência de ações por parte do Governo de Pernambuco e da 

Prefeitura do Recife, cobrando, ainda, que a Câmara de Vereadores do Recife incidisse 

de forma efetiva na fiscalização dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Cultura, 

bem como dos recursos próprios do orçamento municipal. 

No caso da gestão municipal, foram cobradas atitudes específicas: 

a) Liberação do resultado do SIC, com cartela de empresas para patrocinar os 

projetos aprovados na linha para captação;  

b) Realização da edição do SIC 2020, cujo edital seria publicado em dezembro de 

2019, como fundo para grupos e artistas;  

g) Isenção por 06 meses, contando a partir de junho, das parcelas do IPTU dos 

espaços culturais.  

Em agosto, diversos artistas da música, como Spok, Karynna Spinelli, Almir 

Rouche, Nena Queiroga, Quinteto Violado, entre outras(os) enviaram um manifesto à 

Assembleia Legislativa de Pernambuco1, solicitando abertura de diálogo para discussão 

de soluções a curto, médio e longo prazo, no intuito de amenizar os efeitos da crise 

financeira, incluindo aí o tema do carnaval. O Manifesto afirmava:  

“É sabido que o setor de eventos e entretenimento foi o primeiro a parar, por conta da 

pandemia, e será o último a retornar de forma efetiva, por conta do perigo de contágio. 

Nos preocupa, mais ainda, a possibilidade de cancelamento na nossa maior festa 

popular, que é o Carnaval, sem que as partes envolvidas sejam ouvidas e sem que haja 

um plano emergencial para nossos artistas.”  

 
1 Disponível em https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/08/em-nota-enviada-a-

alepe-artistas-se-propoem-a-discutir-estrategias-pa.html  

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/08/em-nota-enviada-a-alepe-artistas-se-propoem-a-discutir-estrategias-pa.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/08/em-nota-enviada-a-alepe-artistas-se-propoem-a-discutir-estrategias-pa.html
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Ainda em agosto, uma iniciativa semelhante do ACORDE – Levante Pela Música 

de Pernambuco, grupo da sociedade civil independente que reúne pessoas das diversas 

áreas da música do Estado, enviou uma carta ao Governo de Pernambuco. 

O que se percebe, portanto, é que a sociedade civil sempre esteve atenta e disposta 

a dialogar com o poder público, durante esses seis meses, para garantir o gozo pleno de 

seus direitos, trabalhosamente, conquistados. No entanto, mesmo diante dos impactos 

denunciados e das mobilizações organizadas por agentes culturais, a Prefeitura do Recife 

não se manifestou.  

Sem interlocução em âmbito municipal, as mobilizações encontraram algum 

espaço de diálogo com o Governo do Estado. Desde então, não houve uma resposta 

sequer, por parte da Prefeitura do Recife, da Secretaria ou da Fundação de Cultura. Já são 

seis meses de silêncio, sem um plano municipal emergencial de combate aos impactos 

econômicos da pandemia da Covid-19 sobre as cadeias produtivas da cultura! 

Ou seja, a cultura do Recife continua sem uma política pública, com sua estrutura 

produtiva fragilizada por anos de desestímulo e abandono. As dificuldades enfrentadas 

durante esses seis meses de pandemia revelam o que nosso mandato vem denunciando 

desde 2017: a atual gestão do Recife, desde o primeiro mandato em 2014, investe, quase 

que exclusivamente, nos ciclos festivos da cidade como Carnaval, São João, Natal e até 

Reveillon.  

O mais grave é que os recursos são, quase que na totalidade, direcionados para 

eventos, com gastos executados na ação (projeto/atividade) “Promoção de eventos e 

festividades culturais e folclóricas”. Para os equipamentos culturais (teatros, cinemas, 

galerias, museus municipais), para as ações de formação, pesquisa e difusão cultural, 

formação de público, valorização do patrimônio histórico e cultural sobram orçamentos 

minguados, com baixa execução. Essa situação de concentração dos gastos nas festas e 

eventos pode ser verificado no Gráfico 01, a seguir, que apresenta a execução 

orçamentária dos últimos anos: 
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A LEI ALDIR BLANC 

No âmbito nacional, foi sancionada a Lei da Emergência Cultural (Lei nº 14.017, 

de 29 de junho de 2020), mais conhecida como Lei Aldir Blanc, a partir de grande 

mobilização nacional do setor da cultura. Trata-se de um auxílio emergencial de R$ 

600,00 para artistas e profissionais e entre R$ 3.000,00 e R$ 10.000,00 para espaços 

culturais não governamentais. Os Estados são responsáveis pela distribuição dos recursos 

para os artistas e os municípios são responsáveis pelos espaços culturais alternativos, que 

contemplam cineclubes, afoxés, teatros, sedes de agremiações, museus comunitários, 

espaços de apresentações artísticas, entre outros. Estados e municípios são responsáveis 

pelo fomento às ações culturais, podendo ser premiações, chamadas públicas, editais, 

entre outras, é obrigatório o investimento de, pelo menos, 20% do valor total.  

No total, a lei Aldir Blanc prevê a destinação de três bilhões de reais provenientes 

do Fundo Nacional de Cultura (parado desde 2016) para todo o país, sendo R$ 1,5 bilhão 

para os Estados e R$ 1,5 bilhão para os municípios. Para a Prefeitura do Recife, foram 

destinados R$ 10.858.493,872, que deverão ser aplicados em:  

a) Apoio para manutenção dos espaços culturais (equipamentos culturais, cineclubes, 

sebos, livrarias, centros culturais não governamentais e que não sejam patrocinados 

por grandes empresas, estúdios de dança, escolas de música, pequenos teatros, 

estúdios de fotografia, estúdios de audiovisual, ateliês, galerias, entre outras) que 

poderão receber auxílio entre 3.000 e 10.000 reais.  

b) Fomento às ações culturais, podendo ser premiações, chamadas públicas, editais, entre 

outras, com o intuito de democratizar o acesso aos recursos. Tanto os Estados quanto 

os municípios terão responsabilidade sobre este recurso e destinado (tanto do valor 

total para os Estados quanto do valor total para os municípios). 3 

Percebendo a necessidade urgente de informar à sociedade a respeito da Lei Aldir 

Blanc, foi criada, entre os meses de julho e agosto, uma força tarefa entre o nosso mandato 

e a mandata das Juntas Co-deputadas estaduais (PSOL), para dar continuidade ao 

movimento “A Cultura Precisa Sobreviver”, onde foram realizadas diversas reuniões 

online, envolvendo mais de 100 pessoas das várias linguagens da cultura (música, dança, 

teatro, cultura popular, audiovisual e artes visuais), com o intuito de apresentar a Lei e 

ouvir as opiniões da classe artística sobre a implementação da mesma no Estado e nos 

municípios.  

 
2 file:///C:/Users/mayra/Downloads/05062020_Lei_Aldir_Blanc_Munic%C3%ADpios%20(4).pdf 
3 http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/L14017.pdf 

file:///C:/Users/mayra/Downloads/05062020_Lei_Aldir_Blanc_MunicÃpios%20(4).pdf
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/L14017.pdf
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Foram levantados questionamentos, por exemplo, sobre como seriam os editais e 

os valores para cada espaço cultural, quais critérios seriam utilizados, quando a verba 

chegaria aos cofres públicos, como as pessoas teriam acesso ao auxílio, como seriam 

feitos os cadastramentos e como se daria a fiscalização. Em todas as reuniões foi negritado 

que a ideia principal era de oferecer uma base para que as(os) fazedoras(es) de cultura se 

articulassem com o município e incidissem na execução da lei em seus territórios.  

Também foi negritado que a fiscalização da sociedade civil é de fundamental 

importância para que a lei seja devidamente cumprida. Essa fiscalização deve ser feita 

através dos Conselhos de Cultura de cada município ou, para os municípios que não 

tenham Conselho, através de um Comitê Gestor que deverá ser formado oficialmente e 

especialmente para lidar com o acompanhamento da execução da lei e deverá contar com 

a participação paritária da gestão e da sociedade civil.  

Foi destacada, também, a importância do cadastramento cultural, seja o do 

município, seja o estadual através do Mapa Cultural de Pernambuco4, pois, apenas as 

pessoas cadastradas e os espaços culturais cadastrados poderão ter direito aos auxílios 

previstos na Lei. No caso do cadastro cultural da cidade do Recife, há algumas 

complicações, pois, o cadastro é muito antigo, está desatualizado e também tem o 

impeditivo de não permitir cadastrar CPF como representante de espaço cultural, o que 

dificulta o acesso de espaços sem CNPJ ao inciso II, exatamente o que dispõe sobre o 

auxílio para os equipamentos culturais, inciso de responsabilidade da gestão de cada 

município.  

Ainda não há uma definição da Prefeitura do Recife sobre que tipo de 

cadastramento deverá ser utilizado, é provável que seja o próprio Mapa Cultural de 

Pernambuco, mas, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente, uma vez que 

a Prefeitura ainda está discutindo em Grupos de Trabalho sobre a regulamentação para os 

incisos II e III da lei. 

Vale ressaltar que, aqui em Pernambuco, o Ministério Público (MPPE), por meio 

do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania (Caop 

Cidadania), expediu, em 11 de agosto, a Nota Técnica nº08/2020, orientando as 

Promotorias de Defesa da Cidadania do Estado de Pernambuco na fiscalização da 

 
4 http://www.mapacultural.pe.gov.br/ 

 

http://www.mapacultural.pe.gov.br/
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aplicação dos recursos da Lei. Além disso, a Nota Técnica recomendou às prefeituras 

pernambucanas que dessem ampla divulgação dos valores que lhes forem repassados, 

adotando medidas céleres e transparentes na habilitação dos benefícios, de modo a 

alcançar toda a cadeia produtiva cultural, dentro dos limites da lei e dando transparência 

ao cadastramento das pessoas – físicas e jurídicas – habilitadas a receber os benefícios 

legais, estabelecendo entre outras determinações que: 

1. Promova o Município, ampla divulgação das informações atinentes ao 

valor que lhe foi repassado, por força da Lei Aldir Blanc, quais critérios utilizados 

para cadastramento das entidades ou pessoas físicas habilitadas ao pagamento, bem 

como a quantia que caberá a cada uma destas; 

2. Dê acesso o Município, à prestação de contas desse valor e a todo e 

qualquer procedimento denegatório de concessão do benefício, respeitado o 

contraditório e sem arredar da devida motivação legal para o não pagamento a 

qualquer ente ou categoria; 

3. Proceda ao cadastro, mediante chamamento público, veiculado por todos 

os meios possíveis e efetivos de comunicação, nos meios urbanos ou rurais e com 

prazo, previamente, estabelecido, para inscrição e apresentação dos documentos, por 

óbvio, não desprezando se tratar de repasse emergencial, porquanto presente o caráter 

“alimentar” da verba;  

4. Contrate, sempre que possível, maior efetivo de pessoal, no sentido  de 

acelerar o processo de cadastro e pagamento, não preterindo, junto aos locais, sedes 

ou pontos de atendimento, acessíveis fisicamente, da presença de intérprete de libras, 

ledores e/ou material em braille, para viabilizar a acessibilidade comunicacional e não 

dar ensejo às exclusões; 

5. Informe, antecipada e necessariamente, a quem competirá a análise dos 

cadastros de habilitação, documentos e deferimento ou não do pedido de percepção 

da verba, bem como o nome das pessoas responsáveis para apreciar qualquer recurso 

ou requerimento administrativo, desde que atinente ao benefício assegurado pela Lei 

Aldir Blanc; 

6. Adotem medidas criteriosas e absolutamente objetivas, além de 

transparentes, no trato dessas inscrições ou habilitações para o benefício, de maneira 

a alcançar todos os artistas e demais trabalhadores da cadeia produtiva da cultura, 

formais ou não, mas que de fato o sejam e vivam da arte, evitando qualquer abusiva 

exclusão ou a imposição de sacrifícios, penalizações ou injustiças; 

7. Sempre que possível, o MUNICÍPIO deverá habilitar, de pronto, uma 

conta bancária, de pessoa física ou jurídica, para pagamento da verba, como meio de 

evitar saídas e aglomerações em agências bancárias ou postos de pagamento; 

No Recife, além de uma total ausência de diálogo com a classe artística e 

produtora, para uma construção coletiva das possibilidades de aplicação dos recursos 

emergenciais, encontramos um Cadastro Cultural anacrônico e defasado, além de 

inacessível à maioria da população que se utiliza do aparelho telefônico móvel para 

acessar internet, sem falar na falta de acessibilidade comunicacional para Pessoas com 

Deficiência. 
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Apenas no dia 13 de agosto, cinco meses após o início da Pandemia da Covid-19, 

a Prefeitura do Recife convocou uma reunião fechada do Conselho Municipal de Cultura, 

com o objetivo de compor Grupos de Trabalhos que discutiriam a aplicação dos recursos 

da Lei Aldir Blanc e mais um Grupo de Trabalho para definição do cadastramento 

cultural. As tomadas de decisões estão acontecendo sem transparência, não há 

informações no Diário Oficial ou no Site Oficial da Prefeitura sobre esses Grupos de 

Trabalho ou sobre o Plano de Ação da PCR para o Ministério do Turismo.  

Demonstrando pouco empenho, falta de comando interno e diálogo com a 

sociedade, apenas na última semana a Prefeitura do Recife encaminhou o Plano de Ação 

para o Ministério do Turismo, o qual foi aprovado no dia 23 de setembro. Monitorando a 

plataforma digital fundos.plataformamaisbrasil.gov.br, verificamos que o Recife foi a 

última, entre todas as 09 capitais do Nordeste a enviar o Plano, conforme a Tabela 03, a 

seguir: 

 

 

 

O Plano apresentado pela Prefeitura do Recife contempla duas metas, num valor 

total de R$ 10.858.000,00 (dez milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil reais), cada uma 

correspondendo às duas modalidades de aplicação dos recursos que competem aos 

municípios, conforme a tabela a seguir:  

CAPITAL ANÁLISE INCISO II % INCISO III % TOTAL

São Luis (MA) 15/set 5.532.744,71 70 2.371.176,30 30 7.903.921,01 10/08/2020 31/12/2020

Teresina (PI) 10/set 1.590.000,00 24 4.960.587,47 76 6.550.587,47 01/09/2020 31/12/2020

Fortaleza (CE) 28/ago 10.500.000,00 59 7.320.000,00 41 17.820.000,00 27/08/2020 31/12/2020

Natal (RN) 28/ago 2.100.000,00 35 3.876.775,20 65 5.976.775,20 27/08/2020 31/12/2020

João Pessoa (PB) 11/set 3.625.000,00 64 2.026.190,46 36 5.651.190,46 01/09/2020 31/12/2020

Recife (PE) 23/set 5.000.000,00 46 5.858.000,00 54 10.858.000,00 01/10/2020 31/12/2020

Maceió (AL) 03/set 3.900.000,00 55 3.207.831,43 45 7.107.831,43 01/09/2020 31/12/2020

Aracajú (SE) 31/ago 1.410.000,00     30 3.270.135,30     70 4.680.135,30     17/08/2020 31/12/2020

Salvador (BA) 27/ago 9.591.753,61 51       9.130.000,00 49 18.721.753,61 26/08/2020 31/12/2020

Fonte: https://fundos.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-transferencia-frontend/plano-acao/consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (PSOL) 

TABELA 04 - DETALHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO PARA USO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC                                  

SITUAÇÃO DAS CAPITAIS DO NORDESTE

VIGÊNCIA



 
 

16 
 

 

  

Para cada meta foram estabelecidas duas ações, correspondendo, na Meta 1, a duas 

faixas de subsídios (R$ 3 mil e R$ 4 mil) e, na Meta 2, a dois diferentes editais (ações 

culturais e ações formativas e de pesquisa), conforme a Tabela 06, a seguir: 

 

 

 

 

META Nome Descrição Valor (R$)

1

Subsídio mensal para manutenção de espaços 

artísticos e culturais, microempresas e pequenas 

empresas culturais, cooperativas, instituições e 

organizações culturais comunitárias.

Subsídio mensal para manutenção de cerca de 400 (quatrocentos) 

espaços artísticos e culturais, cooperativas, instituições e 

organizações culturais; e para cerca de 450 microempresas e 

pequenas empresas culturais.

         5.000.000,00 

2

Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de 

bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros 

instrumentos

Edital para AÇÕES CULTURAIS, beneficiando cerca de 750 

(setecentos e cinquenta) Trabalhador/Trabalhadora da Cultura e 

Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural

Edital para AÇÕES DE FORMAÇÃO E PESQUISA CULTURAL. 

beneficiando cerca de 520 (quinhentos e vinte) 

Trabalhador/Trabalhadora da Cultura e Pessoas Jurídicas de 

Natureza Cultural

         5.858.000,00 

       10.858.000,00 

TABELA 05 - METAS APRESENTADAS PELA PREFEITURA DO RECIFE PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR 

BLANC

 TOTAL 

Fonte: https://fundos.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-transferencia-frontend/plano-acao/consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (PSOL) 

META AÇÃO Nome DESCRIÇÃO  VALOR (R$) 

A1.1
Subsídios de                    

R$ 3.000,00

Subsídio mensal no valor de R$ 3.000,00  para cerca de 300 (trezentos) espaços 

artísticos e culturais, microempresas e

pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais 

comunitárias do Recife, obedecendo critérios de categorização discutidos com o 

Conselho Municipal de Políticas Culturais do Recife, e com outras instituições e 

organizações representativas dos segmentos culturais.

     1.800.000,00 

A1.2
Subsídios de                 

R$ 4.000,00

Subsídio mensal no valor de R$ 4.000,00 para cerca de 400 (quatrocentos ) 

espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias do Recife, 

obedecendo critérios de categorização discutidos com o Conselho Municipal de 

Políticas Culturais do Recife, e com outras instituições e organizações 

representativas dos segmentos culturais.

     3.200.000,00 

     5.000.000,00 

A2.1

Edital para 

AÇÕES 

CULTURAIS

Edital para beneficiar cerca de 700 (setecentas e cinquenta) propostas de 

trabalhadores e trabalhadoras da cultura e Pessoas Jurídicas de Natureza 

Cultural, que desenvolverão ações culturais

     4.100.000,00 

A2.2

Edital para 

AÇÕES 

FORMATIVAS 

E PESQUISA 

CULTURAL

Edital para beneficiar cerca de 294 (duzentas e noventa e quatro) propostas de 

trabalhadores e trabalhadoras da cultural e pessoas jurídicas de natureza cultural,  

que desenvolverão atividades formativas e de pesquisa cultural

     1.758.000,00 

     5.858.000,00 

   10.858.000,00 

TABELA 06 - AÇÕES APRESENTADAS PELA PREFEITURA DO RECIFE PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC

Fonte: https://fundos.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-transferencia-frontend/plano-acao/consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (PSOL) 

M1 - Subsídio mensal para 

manutenção de espaços 

artísticos e culturais, 

microempresas e pequenas 

empresas culturais, cooperativas, 

instituições e organizações 

culturais comunitárias.

Sub-total Meta 1

M2 - Editais, chamadas públicas, 

prêmios, aquisição de bens e 

serviços vinculados ao setor 

cultural e outros instrumentos

Sub-total Meta 2

TOTAL GERAL
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 A distribuição dos recursos, por ação, apresentou um equilíbrio entre as quatro 

propostas apresentadas, conforme evidencia o Gráfico 03, a seguir: 

 

 

 

Vale ressaltar que não houve esforço financeiro por parte da gestão municipal para 

que ao orçamento da Lei Aldir Blanc fossem alocados recursos próprios do município, 

para serem acrescidos aos R$ 10.858.000,00 de repasse do Fundo Nacional de Cultura 

(FNC).  A Lei estabelece, em seu Art.14 como fontes possíveis de ser utilizadas:  

I - dotações orçamentárias da União, observados os termos da Emenda Constitucional 

nº 106, de 7 de maio de 2020; 

II - o superávit do Fundo Nacional da Cultura apurado em 31 de dezembro de 2019, 

observado o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 

2020; 

 

III - outras fontes de recursos. 

 Ou seja, mais uma vez a gestão demonstra a falta de prioridade com a cultura 

municipal, uma vez que não se trata de falta de recursos, já que a Prefeitura do Recife já 

pagou mais de R$ 30 milhões com despesas com publicidade, apenas de janeiro a julho 

de 2020. A imagem a seguir mostra que a gestão municipal não se comprometeu com 

recursos próprios para enfrentamento dos impactos da covid-19 na cultura recifense: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc106.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc106.htm
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 Considerando-se a falta de empenho da gestão municipal em socorrer as cadeias 

produtivas da cultura nesses últimos seis meses, alertamos para a necessidade de 

priorização, por parte da Prefeitura do Recife, para que as pendências sejam resolvidas e 

os recursos disponibilizados pelo FNC cheguem aos trabalhadores e às trabalhadoras das 

cadeias produtivas da cultura. Isso porque, em seu Art. 3º, no inciso II, a Lei Aldir Blanc 

estabelece que:  

§ 1º Os Municípios terão prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado 

da data de recebimento do recurso, para a destinação prevista no art. 2º desta Lei. 

§ 2º Os recursos não destinados ou que não tenham sido objeto de 

programação publicada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 

descentralização aos Municípios deverão ser automaticamente revertidos ao fundo 

estadual de cultura do Estado onde o Município se localiza ou, na falta deste, ao órgão 

ou entidade estadual responsável pela gestão desses recursos. 

Portanto, estamos chamamos atenção para o risco de perda dos recursos por 

ineficiência da gestão. Para se ter uma ideia, ainda não temos um decreto municipal 

regulamentando a aplicação dos recursos, os editais e meios de seleção. Não há anúncio 

de qual plataforma digital receberá o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas para 

habilitação seja para subsídio, seja para editais. 

Em 14 de setembro, nosso mandato apresentou o requerimento Nº 6.115/2020, 

aprovado por unanimidade e construído em parceria com a vereadora Aline Mariano, 

solicitando a criação de um Fórum e um Grupo de Trabalho, que contassem com a 

participação de artistas, trabalhadores do comércio informal, representantes da rede 

hoteleira e sociedade civil. Um pleito que já havia sido apresentado sobre a necessidade 

do diálogo e da participação dos artistas e profissionais da cultura de todas as áreas para 

gestão dos recursos da cultura em tempos pandêmicos.   
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PROPOSIÇÕES: 

1. Realização de Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc, para ouvir propostas 

antes da promulgação da regulamentação municipal; 

2. Construção de um plano emergencial municipal de apoio à Cultura durante e pós-

pandemia; 

3. Alocação de recursos oriundos da Fonte 100 (Recursos Ordinários Não-

vinculados) no Fundo Municipal de Cultura para custear ações do Plano 

Emergencial não contempladas com recursos federais da Lei Aldir Blanc; 

4. Subvenção pública e suspensão do pagamento de taxas municipais e estaduais dos 

espaços alternativos e independentes de apresentações artísticas; 

5. Reformulação do edital do SIC 20/21 para adequação às exigências da pandemia 

da Covid-19; 

6. Elaboração de um Plano de Convívio para os equipamentos públicos de Cultura;  

7. Construção do Fórum Permanente de Cultura para acompanhamento e maior 

participação da sociedade civil durante a pandemia. 

 

 


