
 

 

NOTA LEI ALDIR BLANC: DECISÃO DO TCU E OS VETOS AO PL 795/21 

 

O Governo Federal, após ignorar a Conclusão do Relatório aprovado e proferido pelo TCU 

em 12 de maio de 2021, amplia a situação de instabilidade no Setor Cultural, ao vetar parte do 

PL 795/21 (Lei 14.150/2021), ignorando da mesma forma o agravamento da COVID 19 e a 

paralização do setor, impossibilitado de gerar renda. 

A decisão do TCU - ACóRDÃO Nº 1118/2021 , de ontem favorável ao uso dos recursos até 

dezembro de 2021, trata especificamente dos atos que regulam a execução da LAB, determina 

o ajuste na decisão que trata da aplicação dos recursos des�nados para execução da Lei Aldir 

Blanc, nos Decretos 10.464/2020 e na MP 1.019/2020. 

A Conclusão do Relatório do TCU aponta que “Fica estabelecido o prazo de 30 dias, a par�r do 

recebimento da decisão pela a Secretaria Especial de Cultura, - MTur, comunicar aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios sobre a prorrogação de prazos”, conforme a ementa: 

“FIXAÇÃO DE ENTENDIMENTO DE QUE OS RECURSOS REPASSADOS PARA 

ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA NA ÁREA CULTURAL, POR SE 

TRATAREM DE TRANSFERÊNCIAS OBRIGATóRIAS DA UNIÃO, PODEM SER UTILIZADOS 

ATÉ O FINAL DE 2021, MESMO QUE NÃO TENHAM SIDO EMPENHADOS OU INSCRITOS 

EM RESTOS A PAGAR.” 

Em relação ao PL 795/2021 conver�do na Lei 14.150/2021, publicado hoje no DOU hoje, 13 de 

maio de 2021, os, vetos do Presidente, são contrários à prorrogação do prazo para o uso dos 

recursos não empenhados até 31 de dezembro de 2020, prejudicando claramente parte dos 

municípios brasileiros, que de acordo com a decisão do TCU, poderiam ter a reversão e a 

retomada da execução. Porém, garante a u�lização dos recursos empenhados até dezembro de 

2021, com a devolução em 10 de janeiro 2022, conforme art. 14°E.  

A publicação da Lei 14.150/21, manteve o art. 9°, que trata dos critérios de prestação de contas 

dos espaços culturais, e melhor especifica que podem ser realizadas as quitações de contas 

vencidas e vincendas, além de manter o prazo de 180 dias para a realização da contrapar�da. 

Da mesma forma o art. 13°, mantém a prorrogação por 1 ano dos prazos para captação e 

execução de todos os projetos culturais homologados e aprovados, com recursos captados e 

não captados, pelo órgão ou en�dade do Poder Execu�vo, concedendo também o prazo de 180 

para a prestação de contas após a execução do objeto.  

 A luta agora é para apreciação urgente em sessão no Congresso Nacional e para a derrubada 

dos vetos e para acompanhar se a Secretaria Especial de Cultura, irá acatar a decisão do TCU. 

 

Viva a Cultura Brasileira e Resistência do Setor diante de tantas dificuldades impostas! 

 

Brasília, 17 de maio de 2021. 
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