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DECRETO N" 75912021

Placad

DE 23 DE NOVEMBRO DE 2A21.

Regulamenta, em âmbito municipal, a Lei Federal n"

14.-017 - Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, de 29 de

junho de 202A, que dispõe sobre ações emergenciais

destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o

estado de calamidade pública e Lei no 14.150, de 12 de

maio de 2021, que altera a Lei no 14.077 '

JOSE WAGNER NEVES DE ANDRADE, Prefeito do Município de Edéia no uso das

atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1o - O poder Executivo do Município de Edéia, por meio da Secretaria de Educação e

Cultura, executará diretamente os recursos de que trata o artigo l'da Lei Federal no 14'017, "Lei

de Emeigência Cultural Aldir Blanc", de 29 de junho de 202a e Lei no 14.150, de 12 de maio de

Z0Zl quíaltera lei anterior, mediante programas que contemplem todas as hipóteses enumeradas

no artigo 2o da referida lei, conforme regulamentação federal.

parágrafo único - A Secretaria de Educação e Cultura Çom o auxílio do Grupo de Trabalho

de que trataã artigo 2o deste decreto e das demais Secretarias Municipais competentes, deverá

providencia. os me-ios administrativos e operacionais para o recebimento direto do valor integral a

ser destinado ao Município de Edéia, noi t..rno. do artigo 3" da Lei Federal no 14.017, "Lei de

EmergênciaCulturalAldirBlanc",de2g dejunho de2020,.Leino 14.150,de l2demaio de2021,

altera a, para estender a proÍrogação do au*ílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da

cultura e para proÍrogar á pturõ de utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e

pelos MunicíPios.

Art. Z, - Fica criado o Grupo de Trabalho de Gerenciamento, Acompanhamento e

Fiscalização dos recursos destinados ao Município de Edéia, através da Lei Aldir Blanc, com as

seguintes atribuições:

Av. Presidente Kennedy, no 161 - Centro - Edéia - CEP: 76000-000

êo* A FOÊç/l DA POVOT
1Aá,s/,J



*.r PREFEITUftA ÜE IF

cÕrrí Á FâÊÇÂ §ô FÕvo,
:rni: ;nid

ü EDEIA

I Realizar as tratativas necessárias com os órgãos do Governo Federal

responsávei s pela descentralização dos recursos;

il participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do Município

de Edéia para adistribuição dos recursos na forma prevista no artigo 2" da Lei

Federal nô 14.0 17 - Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. de 29 de junho de

2020, alterada pela Lei no 14.150, de 12 de maio de 2AZl, observando-se o artigo

3o deste decreto;

Acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas no

parágrafo único do artigo 1o deste decreto;

Acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal

para o Município de Edéia;

Fiscalizar a execução dos recursos transferidos;

Elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no âmbito

do Município de Edéia.

§ l" - O Grupo de Trabalho de que trata o artigo será composto pelos seguintes integrantes

I Secretário (a) Municipal de Educação e Cultura;

II Procurador (a) l Representante Geral do Município;

ilI Controlador (a) lGeral do Município;

IY Representante do Gabinete do Prefeito, por ele indicado;

V 1 (um) Técnico em Cultura e gestão administrativa do quadro da Secretaria

Municipal de Educação e Cultura de Edéia;

vI 1 (um) Representantes da Sociedade Civil, representando todos os segmentos

culturais e cadeia produtiva de cultura.
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§ 2. - Os representantes do Grupo de Trabalho a que se referem os incisos I a V

do "caput" deste artigo poderá indicar seus suplentes.

§ 3, - O representante da Sociedade Civil será indicado pelo Secretário (a)

Municipal de Educação e Cultua.

Aú. 3" - O Secretario (a) Municipal de

expedir portaria par

14.017, de2020, alterada Pela 150, de 12 de202

à forma de julgamento para

2"

entraráem vigor na data de sua
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