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DECRETO Nº 168/2020 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 

  

Regulamenta a destinação dos recursos de R$ 411.000,00, provenientes 

da Lei Federal de Emergência Cultura Aldir Blanc, nº 14.017/2020, 

regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 10.464/2020 para o 

Município de São Miguel do Guamá e dá outras providências.  

  

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, Estado do Pará, no  

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, incisos IV e VII Lei Orgânica do Município:  

DECRETA:  

Art. 1º Fica regulamentado os meios e critérios para a destinação ao Município de São Miguel do Guamá, 

dos recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017/2020 Aldir Blanc, que dispõe sobre ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adoradas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de Março de 2020.  

Art. 2º Os recursos destinados a São Miguel do Guamá, provenientes da Lei supracitada será de R$ 

411.000,00 quatrocentos e onze mil reais), que terá seu repasse realizado pela Plataforma de 

Transferências de Recursos da União, Mais Brasil, e será gerido pela Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Guamá, através da Secretaria Municipal de Cultura.  

Art. 3º O Comitê Gestor já criado pelo Decreto Municipal nº 124/2020, possui as funções de gestão e 

avaliação dos recursos provenientes da Lei Aldir Blanc em São Miguel do Guamá. Dentre as funções do 

Comitê, estará a de fazer o acompanhamento de todo o processo de execução, criação dos critérios do 

credenciamento de espaços culturais e entidades e do edital de prêmios, Chamamento Público ou 

Credenciamento Público, além de acompanhar a Lei Federal nº 14.017/2020, bem como apresentar o 

Relatório de Gestão dos Recursos recebidos, com a sua devida aplicação, até o dia 31 de dezembro de 

2020.  

Art. 4º Os recursos provenientes da União, com o montante especificado no Art. 2º desde Decreto, serão 

distribuídos, conforme Incisos II e III, do Art. 2º da Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017/2020, da seguinte 

maneira:  
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I – Para o grupo do Inciso II, o percentual de 80% (oitenta por cento), referente à ajuda aos grupos 

culturais, totalizando o valor de R$ 328.915,97 (trezentos e vinte oito mil, novecentos e quinze reais e 

noventa e noventa e seis centavos).  

II – Para o grupo do Inciso III, referente ao gasto com editais, o valor de R$ 82.228,94.  

§ 1º. Será realizado um cadastro específico para o inciso II, dos espaços culturais, entidades da cultura 

sem fins lucrativos, organizações comunitárias da cultura, cooperativas culturais e micro e pequenas 

empresas culturais através de cadastro do Governo do Estado e terá como critérios de seleção e de 

escalonamento dos recursos como: impacto econômico, número de trabalhadores, diversidade cultural, 

alcance social e geográfico.  

§ 2º. Havendo sobras nos recursos destinados nos incisos II e III, estes deverão ser repassados aos cofres 

estaduais, na pessoa jurídica da Secretaria Estadual de Cultura, conforme determinação legal.  

Art. 7º Fica convencionada, conforme Plano de Trabalho e Decreto Emergencial, a data de 31 de dezembro 

do corrente ano para o término da execução das ações vinculadas à Lei Aldir Blanc, bem como para o 

envio dos respectivos relatórios aos Órgãos competentes pela atual gestão.  

Parág. Único. Fica mantido, conforme determinação legal, o prazo de sessenta dias para que os 

beneficiários promovam as suas respectivas prestações de contas individuais, conforme deliberação do 

Comitê Gestor.  

Art. 8º Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos nos termos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de 

junho de 2020 e do Decreto Federal nº 10.464 de 17 de agosto de 2020, no que couber, bem como às 

deliberações do Comitê Gestor.  

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Gabinete do Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, em 01 de dezembro de 2020.  

  

 

  

   ANTONIO LEOCÁDIO DOS SANTOS  

Prefeito Municipal  
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