
Ofício 19/2021
Curitiba, 26 de maio de 2021

Ilma. Sra. Ana Cristina de Castro

Presidente da Fundação Cultural de Curitiba

Prezada Presidente,

Considerando a aprovação no Congresso Nacional e a posterior sanção,

com vetos, pelo Presidente da República da Lei 795/21, que dispõe, dentre outras questões,

sobre a prorrogação do prazo para execução dos projetos culturais aprovados via Lei Aldir

Blanc e considerando que tais vetos, entretanto, não necessariamente atingiram a prorrogação

desses prazos de execução dos projetos em execução, permitindo, em nosso entendimento,

que tanto a realização das atividades e suas respectivas prestações de contas possam ser

estendidas;

Considerando que, além disso, o Tribunal de Contas da União oficializou

recentemente parecer favorável à prorrogação de tais prazos;

Considerando ainda o Decreto Presidencial 10.683 de 21 de abril de 2021, portanto

já em vigência, que determina a entrega do Relatório de Gestão Final dos recursos da Lei

Aldir Blanc pelos estados e municípios em 31 de março de 2022, orientação esta

expressamente veiculada nos canais de comunicação da Confederação Nacional dos

Municípios e que já implicou na prorrogação dos editais de fomento em execução de

diversas cidades e estados, a exemplo de Cuiabá, Fortaleza e Espírito Santo, e que

portanto, não existe nenhum impedimento legal no que concerne a prorrogação de prazo

em editais em andamento da Lei Aldir Blanc.

Consultamos a Fundação Cultural de Curitiba sobre seu
posicionamento referente à prorrogação dos prazos de execução dos projetos
aprovados via Lei Aldir Blanc em Curitiba no ano de 2020, uma vez que até o presente

momento não consta nos canais de comunicação formais da FCC nenhuma informação oficial

nesse sentido.

__________________________________________________________________________________________
SATED/PR - SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS E DIVERSÕES DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Treze de Maio, 644  - Centro - CEP 80.510-030 - Curitiba - PR
site: www.satedpr.org.br   e-mail: diretoria@satedpr.org.br

1/2

mailto:diretoria@satedpr.org.br


Ressaltamos que a proximidade do prazo final de execução
atualmente em vigor - final do mês de maio - tem causado grande preocupação dentre os

proponentes, que estão profundamente inseguros com o andamento final de seus projetos

nesse momento de pandemia. São muitos os relatos recebidos por este sindicato e

associação sobre o tema e, acreditamos que um pronunciamento da FCC, especialmente com

a prorrogação, seria fundamental para o momento.Agradecemos a atenção e nos colocamos à

disposição.

Grato,

Adriano Esturilho
Presidente Sated/PR

Paula Gomes

Presidenta AVEC/PR
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