
Lei Aldir Blanc:
Saiba como funciona e se você

tem direito
Leinº 14.017/2020



O QUE É?
A Lei federal 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc,
foi criada para oferecer ajuda emergencial para artistas,
coletivos e empresas que atuam no setor cultural e
atravessam dificuldades financeiras durante a pandemia.

Seu nome é uma homenagem ao compositor e
escritor Aldir Blanc, que morreu em maio, vítima
da Covid-19.



QUEM
PODE
RECEBER O
AUXÍLIO?



PESSOA FÍSICA

Artistas

Contadores de histórias

Produtores

Técnicos

Curadores

Oficineiros 

Professores de  escolas de arte e
capoeira



QUAIS SÃO OS REQUISITOS?

1- Será necessário comprovar a realização de
atividades culturais nos últimos 2 anos.

2- Documentos, registros, fotografias,
etc servem como comprovantes da
realização das atividades.



QUAL O VALOR E POR QUANTO
TEMPO VOU RECEBER?

Serão 3 parcelas no valor de R$ 600,00, que

poderá ser concedido para até 2 pessoas da

mesma família. Mães solo recebem

R$1200,00.



ATENÇÃO

1-
Pessoas que receberam auxílio emergencial, pessoas que têm
emprego fixo CLT ou recebem benefício previdenciário,
assistencial ou parcela do seguro desemprego NÃO têm
direito.

2-
Famílias que a renda por pessoa é maior que R$522,50 ou que
a renda total seja superior a  R$3.135,00 não poderão receber
o benefício.



E A
PESSOA
JURÍDICA
?



Pessoas jurídicas que podem
receber o auxílio são:



Centros artísticos e culturais afro-brasileiros

Espaços de povos e comunidades tradicionais

Espaços culturais e artísticos

Comunidades quilombolas

1-

Escolas de capoeira 2-

3-

4-

5-

6-

7-

Museus comunitários

8-

Bibliotecas comunitárias

Festas populares



QUAIS OS REQUISITOS PARA
PESSOAS JURÍDICAS?

Pelo menos UM cadastro nos órgãos estadual,
municipal ou nacional de cultura e outros
cadastros referentes às atividades culturais,
projetos apoiados pelo PRONAC (Programa
Nacional de Apoio a Cultura), etc.



QUAL O VALOR E POR QUANTO
TEMPO A EMPRESA RECEBE?

O valor pode ser entre R$3 mil e R$ 10 mil reais,
regulamentado pelos estados, municípios e pelo
DF.

Essa linha foi criada em atenção aos espaços
culturais, microempresas, coletivos, pontos de
cultura, cooperativas, teatros, livrarias, sebos,
ateliês, feiras, circos e várias outras categorias.



ATENÇÃO
Em contrapartida os beneficiários deverão

oferecer atividades gratuitas, devendo apresentar

prestação de contas em

até 120 dias após o recebimento da última parcela

do benefício.



COMO
ACESSAR
A ESTE
DIREITO?



1-

Os Estados e Municípios ainda não regulamentaram a lei,
mas estão participando de grupos de trabalho para
discutir os procedimentos. Em breve teremos essas
informações.

2-
Enquanto isso, as pessoas e espaços culturais das
comunidades podem fazer o cadastro estadual de
cultura: https://siic.cultura.ba.gov.br/cadastro.



(71) 99688-1460

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Cultura
disponibiliza os seguintes canais de comunicação:

cadastrocultural2020@cultura.ba.gov.br 




