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Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 621 de 11 de novembro de 2020.
Dispõe sobre a alteração do Decreto Municipal nº
617 de 23 de setembro de 2020, do Município de
Uruçuca e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município,
DECRETA
Art. 1º - O artigo 2º do Decreto Municipal nº 617 de 23 de setembro de 2020 passa a vigorar
com a seguinte redação:
...........................
Art. 2º Fica criada a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc, com
representação do Poder Público.
§1°A comissão que trata o caput terá as seguintes atribuições:
I - realizar as tratativas necessárias com os órgãos do Governo Federal responsáveis pela
descentralização dos recursos;
II - participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do Município de
Uruçuca para a distribuição dos recursos na forma prevista no art. 2º da Lei Federal nº. 14.017, de
2020, e observando-se o art. 3º deste Decreto;
III - acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas no parágrafo
único do art. 1º deste Decreto;
IV - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal para o
Município de Uruçuca;
V –Validar os dados enviados pelos inscritos, no cadastro municipal, bem como avaliar o
enquadramento do artista aos requisitos da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020;
VI – Confeccionar e executar os regulamentos, editais e chamamentos públicos necessários
para execução dos incisos II e III do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020;
VII– Selecionar os espaços culturais e propostas cadastradas, conforme os requisitos dos
respectivos editais;
VIII – auxiliar na fiscalização da execução dos recursos transferidos;
IX - elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no âmbito do
Município de Uruçuca.
CENTRO ADMINISTRATIVO RUBI MANCUSO
Rua “P”, S/N - Everaldo Argolo Góes - Uruçuca – BA CEP: 45.680-000
CNPJ: 14.160.378/0001-67 Tel: (73) 3239-2307

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JOGCMP4ZAR9U/PJF0MU+IA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Uruçuca

Quinta-feira
19 de Novembro de 2020
3 - Ano - Nº 2412

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

...................................
§2° Fica assegurada a participação da sociedade civil, esta, com caráter consultivo, para
acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos, com as seguintes atribuições:

I - participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do Município de
Uruçuca para a distribuição dos recursos na forma prevista no art. 2º da Lei Federal nº. 14.017, de
2020, e observando-se o art. 3º deste Decreto;
II - acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas no parágrafo
único do art. 1º deste Decreto;
III - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal para o
Município de Uruçuca;
IV – auxiliar na fiscalização da execução dos recursos transferidos;

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em 11 de novembro de 2020.

Moacyr Leite Júnior
Prefeito Municipal
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