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 CONSULTA 

 

“EMENTA: PARECER SOBRE PROCESSO nº 

7124/2020 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

MEDIANTE CREDENCIAMENTO, OBJETO SELEÇÃO E 

PREMIAÇÃO DE INICIATIVA ARTISTICAS E 

CULTURAIS REALIZADAS NA CIDADE DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA, COM RECURSOS 

DA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 – ALDIR BLANC.” 

 

 

 

 

Trata-se de expediente encaminhado pela Comissão de Licitação para emissão 

de parecer acerca de inexigibilidade de licitação mediante credenciamento, cujo 

objeto e a seleção e premiação de inicitaivas artísticas e culturais realizadas no 

município de Conceição do Araguaia – PA, que serão apoiadas com recursos 

emergenciais da Lei Federal de Emergência Cultural – Aldir Blanc, nº 14.017/2020. 

Para tanto, veio a esta Procuradoria o processo contendo a solicitação de 

despesa, da lavra do Secretário da pasta referida, Justificativa, Decreto nº 

0151/2020, Plano Municipal de Cultura, Declaração de Previsão Orçamentária, 

Declaração de Disponibilidade Financeira, Despacho autorizando a Comissão de 

Licitação a proceder à abertura do procedimento, Documento de Autuação, Edital do 

Processo de Inexigibilidade mediante Credenciamento nº 002/2020, Anexos, Termo 

de Apoio Emergêncial e Termo solicitando parecer. 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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ESTUDO DAS DIRETRIZES DA LAB  

Em decorrência do grave impacto gerado pela Pandemia de Covid-19 e, 

notadamente, pelas medidas de isolamento social adotadas para combater a 

propagação do vírus, o Governo Federal editou a lei 14.017/2020, denominada Lei 

Aldir Blanc.  

A lei destina, inicialmente, 3 (três) bilhões de reais aos Estados, Distrito Federal 

e Municípios da Federação para adoção de medidas de apoio ao setor cultural 

impactado pela Pandemia, na forma que dispõe. O Decreto Federal nº 10.464/2020 

regulamenta a Lei Aldir Blanc – LAB, estabelecendo normas de operacionalização 

dos recursos previstos na lei.  

Segundo o disposto no artigo 2º, da LAB, os recursos serão, necessariamente, 

aplicados em 3 (três) frentes de ações: 1ª) renda emergencial; 2ª) subsídio mensal 

e; 3ª) demais instrumentos de fomento.  

Dispensa análise os dispositivos referentes à renda emergencial prevista no 

art. 2º, I, da LAB, uma vez que o artigo 2º, I, do Decreto 10.464/2020, estabelece 

que a distribuição desta renda é de competência dos Estados e do Distrito Federal. 

Portanto este mecanismo específico previsto na LAB, a priori, não deve ser 

preocupação do Município, diretamente.  

Pois bem, sobre as outras frentes de atuação, previstas nos incisos II e III, do 

art. 2º, da LAB, a lei dá ao Ente Público relativa discricionariedade ao destinar os 

recursos. Dizemos relativa por conta da cota de 20% (vinte por cento) do montante 

recebido com a frente de ação prevista no inciso III, do art. 2º, da LAB. Portanto, de 

todos os recursos recebidos, o Município deverá utilizar, pelo menos, 20% (vinte por 

cento) nos mecanismos previstos no art. 2º, III, da LAB, como editais, chamadas 
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públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros 

instrumentos destinados à manutenção da atividade cultural.  

O §3, do artigo 14, da LAB, vincula os recursos destinados pela referida lei aos 

planos de ação dela decorrentes, de modo que o gestor público não poderá utilizar 

tais recursos em outras atividades que não sejam as relacionadas à LAB, 

diretamente.  

Por outro lado, o mesmo inciso ressalva a possibilidade de o Ente Público 

suplementar os recursos recebidos para operacionalização da LAB.  

Os recursos recebidos deverão, necessariamente, ser geridos pela conta 

criada no Banco do Brasil, pela plataforma +Brasil, conforme previsão do §3º, do art 

11, do Decreto 10.464/20.  

Na movimentação, deverá ser identificado se a transferência do recurso se 

refere à aplicação conforme o inciso II ou o inciso III, do art. 2º, da LAB (art. 11, §5, 

do Decreto 10.464/20).  

O §6º, do art. 11, do Decreto 10.464/20 trata da possibilidade do 

remanejamento de recursos, por intermédio da seguinte redação:  

 

Art. 11.(...)  

§ 6º O montante dos recursos indicado no plano de ação poderá 

ser remanejado de acordo com a demanda local, desde que a 

divisão dos recursos prevista no art. 2º seja respeitada e que 

o remanejamento seja informado no relatório de gestão final 

a que se refere o Anexo I. (grifamos) 

PARECER. 
 

Este Procurador se manifesta através do presente parecer de forma prévia com 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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objetivo de subsidiar a correção e regularidade dos atos e dos demais a serem 

adotados. 

As contratações públicas devem ser precedidas, via de regra, da realização de 

certame licitatório, cumprindo ao administrador a escolha da avença que seja mais 

vantajosa ao interesse público, sem menosprezar o princípio da impessoalidade, que 

regula a participação dos licitantes, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da 

Constituição da República de 1988 e da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações). 

Como bem disserta o eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello1, a 

licitação visa: 

“[…] proporcionar às entidades governamentais a possibilidade de realizarem o 

negócio mais vantajoso e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a 

participação nos negócios que as pessoas administrativas entendem de realizar com 

os particulares. 

Nesse norte, a realização da licitação é, em regra, conditio sine qua non para a 

consecução da contratação pública.  

Com efeito, é preciso que a Administração obtenha a proposta mais vantajosa ao 

interesse público e, ainda, conceda a todos os interessados igualdade de 

condições.” 

Odete Medauar2 destaca que “A Administração não pode contratar livremente, 

porque deve ser atendido o princípio da igualdade de todos para contratar com a 

Administração e a moralidade administrativa, sobretudo”. 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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Sobre os instrumentos previstos no inciso III, do art. 2º, da Lei Aldir Blanc, a 

margem discricionária posta pelo dispositivo legal tem gerado dúvidas e certa 

insegurança dos gestores públicos.  

A lei deixa em aberto quais serão os instrumentos utilizados para a destinação 

destes recursos.  

CONCLUSÃO. 

 

Pelo exposto, opino favoravelmente aos instrumentos previstos no plano de 

trabalho, para implementação e destinação dos recursos da Lei Aldir Blanc, 

mediante o procedimento de credenciamento, no Município de Conceição do 

Araguaia – PA. 

  

É o parecer S.M.J. 

 

Conceição do Araguaia-PA, 26 de novembro de 2020.  

 

 

DIOGO RODRIGO DE SOUSA 

PROCURADOR GERAL 
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