
Terça-feira, 28 de julho de 2020 | Edição Nº 853 | Caderno II

 

 

DECRETO Nº 046, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 

DISPÕE SOBRE A FORMAÇÃO DE 

COMISSÃO EMERGENCIAL PARA 

ORGANIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E 

DELIBERAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO 

DO RECURSO ADVINDO DA LEI 

NACIONAL 14.017 DE 2020 (LEI ALDIR 

BLANC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município,  

 

CONSIDERANDO a necessidade do Município de Piritiba efetuar um cadastro prévio dos 

seus artistas e espaços culturais;  

 

CONSIDERANDO a necessidade premente de elaboração do plano de aplicação do recurso a 

ser recebido em decorrência da Lei Nacional acima referenciada;  

 

CONSIDERANDO que a municipalidade ainda não recebeu o recurso previsto na Lei Nacional 

14017/2020, mas precisa ter um panorama geral do seu quadro geral de artistas e espaços 

culturais que sofreram impacto direto ou indireto da pandemia do novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que os Municípios terão prazo máximo de 60 (sessenta)dias, contado da 

data de recebimento do recurso, para a destinação prevista no art. 2º da lei nacional retro 

mencionada; 
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DECRETA 

Art. 1º. Designar Comissão Especial Emergencial e Temporária para organização, 

programação, planejamento, avaliação, deliberação e construção do plano de aplicação do 

recurso advindo da Lei Nacional nº. 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC). 

 

§1⁰. Fica estabelecida, também, como atribuição desta comissão, avaliar os requerimentos de 

solicitação de todos os interessados na contemplação desse recurso, para fins de deferi-los ou 

nega-los, com base nas exigências e documentos necessários e dispostos na Lei nº. 14.017/2020; 

 

§2⁰. Em caso de negativa do requerimento, poderá, no prazo de 3 (três) dias, ser apresentado 

recurso ao Prefeito, que deverá se ater a circunstâncias objetivas e documentais; 

 

§3⁰. Com o fim dos trabalhos da comissão, referente as disposições salientadas nesse Decreto, 

cessarão as suas atividades e esta será imediatamente dissolvida. 

 

Art. 2º. A comissão será composta pelos seguintes participantes conforme ato a ser baixado 

pelo Prefeito: 

 

I. Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças; 

II. Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 

III. 01 (um) membro da Câmara de Vereadores a ser indicado pelo Presidente da Câmara 

de Vereadores; 

IV. 01 (um) representante de rádio comunitária local; 

V. 01 (um) representante da Associação de Resgate aos Artistas Piritibanos - ARAPI; 

VI. 02 (dois) representantes da classe de artista a serem indicados pelo Prefeito 

Municipal; 
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§1⁰. A Maçonaria indicará os suplentes necessários a substituir os membros da comissão, que 

por ventura, se tornarem impedidos de atuar, por decorrência de eventuais conflitos de 

interesses;   

 

§2⁰. A Comissão, sempre que necessário, poderá requisitar ao Prefeito, a presença da 

assessoria jurídica e/ou contábil para elucidar dúvidas, realizar esclarecimentos e orientar os 

trabalhos, sendo vedado o voto e a deliberação por parte destes assessores. 

 

Art. 3º. Todos os atos de deliberações da Comissão serão direcionados ao Prefeito para a sua 

convalidação, alteração ou rejeição, que será feita de modo expresso. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE PIRITIBA-BAHIA, 28 DE JULHO DE 2020. 

 

SAMUEL OLIVEIRA SANTANA 
Prefeito 
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