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PORTARIA N" 101 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.

Cria o Comitê GestoÍ do Recurco
Êmergencial destinado a ações
emergenciais ao setor cultural - Lei Aldir
Blanc

JOClcLÉLlo CASTRO MACÊDO, Prefeito do Município de Beltem, Estado
do Pará, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 52, ll da Lei Orgânica
do Munícipio de Belterra de 1997;

Art. 10 Ficam instituídos Comitê Gestor do Recurso Emergencial destinado a ações
emeÍgenciais ao setor cultural - Lei Aldir Blanc.

Art.20 O Comitê Gestor, sem prejuízo das competências dos órgáos envolvidos, terá
as seguintes atribuiçóes:
| - estabelecer diretrizes gerais, propor estratégias e buscar meios para garantir a
lmplementaçáo dos benefícios previstos na Lei 14017 de 29 de junho de 2020;
ll - propor e aprovar o programa de trabalho a ser desenvolvido pelo município;
lll - acompanhar, apoiar e facilitar os trabalhos de execução dos benefícios
Previstos na Lei 140'17 de 29 de junho de 2020;
lV - discutir os resultados obtidos; e
V - propor e viabilizar formas de disseminaÉo e uso das informaçôes geradas a
Partir das regras e açóes necessárias à implementaçáo dos benefícios previstos na
lei 14017 de 29 de junho de 2020.
Vll - desenvolver as atividades necessárias para a implantaçáo e manutençáo dos
Benefícios previsto na na Lei 14017 de 29 de junho de 2O20
Vll! - Fiscalizar a execuçáo dos Recursos transferido pelo Governo Federal;
lX - Elaborar relatóÍio e balanço final a respeito da Execuçáo dos Recursos no âmbilo
do município de Belterra.

AÍt 30 O Comitê Emergencial Cultural, será constituído por í2 (doze) membros,
obedecida a seguinte composiçáo:

Vll - 6 (seis) representântes do Poder Público, assim definidos:
I - um representante da Divisáo Municipal de Cultura;
Luiz Lêandro Eremita Fonseca
ll - um representante da Secretaria Municipal de AdministraÉo, Finanças e
Planejamento;
Ana Carolina Rodriguês Pereira;
lll - um representante da Secretaria Municipal de Educaçâo, Cultura e Desporto;
Maria de Jesus Rodriguês Matos de Almeida;
lV - um representante da Secretaria Municipal de Trabalho e PromoÉo Social;
EdÍvaldo Santos Pedroso Filho;
V - um representante da Procuradoria Juridica do Município
José Maria Lima Ferreira;
Vl - um representante do Gabinete;
LoÍena Camarão Correa;

Vlll - 6 (seis) representantes da Sociedade Civil, dentre os seguintes segmentos:
| - um representante dos Grupos de Carimbó;
Laurita Pinto do Nascimento;
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ll - um representante do Carimbó;
Mizael Santos dos Santos:
lll - um representante da dança;
Chertson Júlio de Sousa Lima;
lV - um representante da música;
Suanê Cristina Soledade Correa;
V - um representante de artesôes;
Lindalva Gomes da Silva Sousa;

Vl - um representante do Setor indígena
Walmir Alves dos Santos

AÍt 40 A Divisáo de Cultura, em pleno gozo de suas funçóes, desempenhará a
coordenação do comitê, sendo era membro nala da comissáo, ocupando dê imediato
uma das vagas destinadas à secretária Municipal de Educação, culiura e Desporto.
ArL 50 caberá aos titulares dos órgáos envoividos indicar os representantes e seus
substitutos, em caso de ausência daqueles.
Art.60 Poderáo ser convidados a participar das reuniôes do comitê Gestor- e a
apoiar o desenvolvimento dos trabalhos- representantes de outras secretarias do
município, profissionais vinculados às secretarias estaduais e municipais àÀ
Cultura,. bem como especialistas em temas e questôes importantes para o
desenvolvimento do trabalho.
AÍt 7o Os membros do Comitê Gestor náo farão jus a qualquer espécie de
remuneração por sua participação neles.
Art 8o A Secretaria Municipal de EducaÉo, Cultura e Desporto será responsável pela
cooÍdenaçáo do Comitê Gestor, bem como pelo apoio administrativo e pela
documentação relativa às suas atividades.
AÉ9o. Esla Portaria entra em vigor na data de sua publicaÉo.

Gabinele do Prefeito Municipal de Beltena, em .lO de Setembro de 2O2O
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Publicadon_o Portal da Transparência do Município e disponibilizado para publicaçáo
no Diário Oficial dos Municípios do Estado do pará -FAMEp, ao décimo primeiro-dia
do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte.

LUCIANE LVA FERREIRA
Secretária de Administraçáo, Finanças e planejamento
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