
 
 

D E C R E T O   Nº   6.698, de 24 de agosto de 2020 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO, PARA 
ACOMPANHAMENTO DOS EDITAIS E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 – “LEI ALDIR 
BLANC” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI, Prefeito Municipal de Mairinque, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas e, à vista do disposto na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 
2020 – “Lei Aldir Blanc”, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 
2020,  que refere-se às ações emergenciais destinadas ao setor cultural, que devem ser adotadas 
enquanto durar o estado de calamidade pública no município,  

D E C R E T A :- 

Art. 1º O Poder Executivo do Município de Mairinque, por meio do Departamento de Cultura, 
executará diretamente os recursos de que trata o artigo 1º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), mediante programas que contemplem todas as hipóteses 
enumeradas no artigo 2º da referida lei. 

Parágrafo único - O Departamento de Cultura, com o auxílio do Grupo de Trabalho de que 
trata o artigo 2º deste Decreto e das demais Secretarias Municipais competentes, deverá 
providenciar os meios administrativos e operacionais para o recebimento do valor integral a ser 
destinado ao Município de Mairinque, nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 14.017, de 29 
de junho de 2020. 

Art. 2º Fica criado o Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Federal nº 
14.017, de 29 de junho de 2020 – “Lei Aldir Blanc”, com as seguintes atribuições: 

I – buscar informações e realizar as tratativas necessárias com os órgãos do Governo Federal e 
do Governo Estadual, responsáveis pela descentralização dos recursos; 

II - participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do Município de Mairinque 
para a distribuição dos recursos na forma prevista no artigo 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 
de junho de 2020, e observando-se o artigo 3º deste decreto; 

III - acompanhar e subsidiar os processos e as providências indicadas no parágrafo único do 
artigo 1º deste decreto; 

IV - acompanhar as etapas de transferência dos recursos do Governo Federal para o Município 
de Mairinque; 

V - fiscalizar a execução dos recursos transferidos; 

VI - elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no âmbito do 
Município de Mairinque. 

§ 1º O Grupo de Trabalho de que trata o “caput” será composto pelos seguintes integrantes: 
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I – Diretor do Departamento de Cultura, que o presidirá; 
   -   SANDRO ROBSON ROLIM DE PAULA 
II - 1 (um) representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos; 
    - Dr. ADELMO ACACIO BELLINI 
 
III -  1 (um) representante da Secretaria de Finanças; 
    -  TUANY C. S. GODOY  
 
IV – 1 (um) representante do Departamento de Cultura 
  -  BENEDITO CARLOS DOS SANTOS  
 
V - 1 (um) representante da Câmara Municipal  
  - VEREADOR PROF. GIOVANI HUGGLER 
 
VI – 05 (cinco) representantes da sociedade civil, que são gestores ou trabalhadores da área 
cultural, residentes no município designados a seguir: 
 
-  Representantes da classe artística - ELIAS SILVESTRE TRAVASSOS, DANIELA 
HAMMER MARTINS e EDU AURÉLIO MALTA DA SILVA  
 
- Representante de entidades culturais - CARLOS ALBERTO PRADO PEREZ 
 
- Representante do Fórum Regional de Cultura - JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA  
 
§ 2º Os representantes das Secretarias Municipais foram indicados pelos titulares das pastas. 
 
§ 3º Os representantes da sociedade civil foram indicados pela própria classe, em reuniões 
registradas em atas e vídeos, realizadas nos dias 12 de julho de 2020 e 17 de agosto 
 
§ 4º O representante da Câmara Municipal foi indicado pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Mairinque. 
 
§ 5º O Grupo de Trabalho fica extinto, cessado o período de calamidade. 
 
Art. 3º São impedidos de integrar o Grupo de Trabalho a que se refere o presente Decreto: 
 
I - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do Prefeito e do Vice-
Prefeito e dos Secretários do Município; 
 
II - Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem 
serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos advindos da Lei Aldir 
Blanc, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, desses 
profissionais; 
 
III – Os detentores da representação da Sociedade Civil não poderão ocupar cargos na 
Prefeitura Municipal de Mairinque.  
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Art. 4º Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos 
aos recursos repassados e recebidos dos entes federados relativos à Lei Aldir Blanc, assim como 
os referentes às despesas realizadas, pelo Gestor de Cultura, deverão ficar permanentemente à 
disposição do Grupo de Trabalho, de que cuida este Decreto, bem como dos órgãos federais e 
estaduais de controle interno e externo, e ser-lhes-á dada ampla publicidade, inclusive por meio 
eletrônico. 
 
Art. 5º O Departamento de Cultura poderá expedir atos para complementar, esclarecer e 
orientar a execução da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, inclusive no tocante à 
forma de execução de seu artigo 2º. 
 
Art. 6º Nenhum membro do Grupo de Trabalho poderá integrar a Comissão de Avaliação de 
Projetos e Espaços Culturais. 
 
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQIUE, 24 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 
Prefeito 

  
 
 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 24/08/2020.      
 
 
 
 

PRISCILA SILVA DE SOUZA MACHADO 
Secretária Municipal de Administração 
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