
20/08/2021 SEI/MTUR - 1115159 - Ofício

https://sei.turismo.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1263919&infra_si… 1/2

MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1517/2021/SECDEC/SECULT

Ao Senhor
Marcos Apolo Muniz
Secretário de Cultura do Estado do Amazonas

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115159 e o código CRC C245BD7C.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115159
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1518/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Evandro Milhomem
Secretário de Cultura do Estado do Amapá

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115320 e o código CRC D7073D33.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115320
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1519/2021/SECDEC/SECULT

 
À Senhora
Arany Santana
Secretária de Cultura do Estado da Bahia

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
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transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115334 e o código CRC 21F1E55C.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115334
 

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1520/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Fabiano dos Santos Piúba
Secretário de Cultura do Estado do Ceará

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.
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3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115348 e o código CRC 84DBF133.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115348
 

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1521/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Fabricio Noronha
Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115363 e o código CRC 4C9005FE.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115363
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1522/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
César Moura
Secretário de Cultura do Estado de Goiás

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115366 e o código CRC 10B12C5E.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115366
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1523/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Anderson Lindoso
Secretário de Cultura do Estado do Maranhão

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.
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3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115376 e o código CRC 1FAB14CB.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115376
 

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1524/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Leônidas Oliveira
Secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.
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2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115382 e o código CRC C74220D8.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115382
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1525/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
João César Ma�ogrosso
Secretário de Cultura do Estado do Mato Grosso do Sul

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
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recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115410 e o código CRC 41968F54.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115410
 

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1526/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Alberto Machado
Secretário de Cultura do Estado do Mato Grosso

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
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recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115424 e o código CRC 44ABB2B9.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115424
 

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1527/2021/SECDEC/SECULT

 
À Senhora
Ursula Vidal
Secretária de Cultura do Estado do Pará

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115443 e o código CRC 7A8D9F69.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115443
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1528/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Damião Ramos Cavalcan�
Secretário de Cultura do Estado da Paraíba

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115453 e o código CRC 63202FB1.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115453
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1529/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
GILBERTO FREYRE NETO
Secretário de Cultura do Estado de Pernambuco

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115462 e o código CRC 5A023E9D.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115462
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1530/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
João Evaristo Debiasi
Secretário de Cultura do Estado do Paraná

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.
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2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115478 e o código CRC DABFCCC8.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115478
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1531/2021/SECDEC/SECULT

 
À Senhora
Danielle Barros
Secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115485 e o código CRC B8F99B66.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115485
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1532/2021/SECDEC/SECULT

 
À Senhora
Jobson Bandeira dos Santos
Secretário de Cultura do Estado de Rondônia

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115488 e o código CRC 88E53DB9.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115488
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1533/2021/SECDEC/SECULT

 
À Senhora
Beatriz Araujo
Secretário de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.
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2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/


20/08/2021 SEI/MTUR - 1115494 - Ofício

https://sei.turismo.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1264270&infra_si… 3/3

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115494 e o código CRC 1B3863E4.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115494
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1534/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Edson Lemos
Secretário de Cultura do Estado de Santa Catarina

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.
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3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115500 e o código CRC 60CA5052.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115500
 

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1535/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Josué Modesto dos Passos Subrinho
Secretário de Cultura do Estado de Sergipe

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/


20/08/2021 SEI/MTUR - 1115508 - Ofício

https://sei.turismo.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1264284&infra_si… 2/2

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115508 e o código CRC 552E7219.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115508
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1536/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Sérgio Sá Leitão
Secretário de Cultura do Estado de São Paulo

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.
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2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão
do Estado.

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/


20/08/2021 SEI/MTUR - 1115518 - Ofício

https://sei.turismo.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1264294&infra_si… 3/3

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115518 e o código CRC 5851A79F.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115518
 

http://validacao.turismo.gov.br/
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MINISTÉRIO DO TURISMO 
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

SECRETARIA NACIONAL DA ECONOMIA CRIATIVA E DIVERSIDADE CULTURAL
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 3º andar, - Bairro Zona Civico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70068-900 

- www.turismo.gov.br

 

O�cio nº 1537/2021/SECDEC/SECULT

 
Ao Senhor
Jairo Soares Mariano
Secretário de Cultura do Estado do Tocan�ns

 

Assunto: Lei Aldir Blanc - Informações aos Estados acerca dos dados bancários dos
municípios que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao
seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a res�tuição.

 

1. A Secretaria Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural informa que estão
disponibilizados na tabela abaixo os dados bancários dos municípios que receberam os recursos da
Lei Aldir Blanc em 2020, realizaram reversão ao seu respec�vo Estado e estão aptos a receberem a
res�tuição, nos termos do art. 14-C da Lei n° 14.017/2020.

 

 
2. Destaca-se que a metodologia de cálculo a ser u�lizada é aquele descrita no
comunicado 08/2021 da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, qual seja, “o
percentual de redução do saldo geral da conta de reversão deve ser aplicado para todas as
transferências a serem feitas pelo Estado para cada Município que sinalizou o interesse em receber a
res�tuição.”

Exemplo: no caso de o Estado ter comprome�do 20% do saldo de reversão e não for possível
res�tuir todo o valor a que os municípios teriam direito a receber, deverá ser reduzido 20%.

3. Se houver saldo suficiente para res�tuição integral dos recursos rever�dos, o Estado
deverá realizar, para cada município, a reversão do valor integral recebido. Não havendo a
disponibilidade para res�tuição do valor integral, o Estado deverá res�tuir proporcionalmente
seguindo os valores mínimos e máximos dispostos na tabela de municípios aptos a receberem
recursos em 2021 (link h�p://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-
2021/).

4. Informamos que os rendimentos das contas de reversão podem ser u�lizados para
res�tuição e formam a base de cálculo para o repasse aos municípios, respeitada a forma de cálculo
informada no parágrafo anterior e limitado ao valor rever�do.

5. Solicitamos que seja confirmado o recebimento do presente o�cio com o
encaminhamento da listagem dos municípios que receberão a res�tuição dos recursos de reversão

http://portalsnc.cultura.gov.br/municipios-aptos-a-receber-recursos-em-2021/
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do Estado.

 

Atenciosamente,

 

ALDO VALENTIM 
Secretário Nacional da Economia Cria�va e Diversidade Cultural

 

Documento assinado eletronicamente por Aldo Luiz Valen�m, Secretário(a) Nacional da Economia
Cria�va e Diversidade Cultural, em 19/08/2021, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1115525 e o código CRC D5BE4482.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 72031.012593/2021-33 SEI nº 1115525
 

http://validacao.turismo.gov.br/

