
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS 

 
 
 

 
DECRETO Nº 232/2020                                                     Em, 13 de Outubro de 2020. 
 
 

 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCINHOS, PARAIBA, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas por Lei: 

 
CONSIDERANDO a situação de Calamidade Pública no Município de Pocinhos, reconhecida 

pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba através do Decreto Legislativo Estadual nº N° 
02/2020, DE 08 de abril de 2020, e ainda pelo Decreto Municipal nº 204 de 07 de abril, o qual 
decretou o estado de calamidade pública no Município; 

 
CONSIDERANDO as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública 

decorrente da precaução de infecção humana pelo NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), 
implantadas pelo Decreto Estadual nº 40.122/2020, de 13 de março de 2020, e no Decreto 
Municipal nº 199/2020, de 17 de março, que dispõe sobre a necessidade da adoção de medidas 
para promover o isolamento social da população durante o período excepcional de surto da doença, 
sendo já senso comum, inclusive de toda a comunidade científica, que esse isolamento constitui 
uma das mais importantes e eficazes medidas de controle do avanço do vírus; 

 

CONSIDERANDO que o isolamento social imposto para se evitar a propagação do Novo 
Coronavírus teve um impacto imediato em todas as manifestações artísticas que, normalmente, ao 
serem realizadas concentram público considerável e até mesmo aglomerações; 

 
CONSIDERANDO que a orientação das autoridades sanitárias é o isolamento social como 

uma das principais medidas preventivas para combater a disseminação do vírus, o que levou os 
mais diversos equipamentos culturais fecharem suas portas; 

 
CONSIDERANDO ainda, que o esvaziamento dos espaços e eventos culturais afetou 

diretamente os chamados trabalhadores da cultura, principalmente pelo fato de que muitos artistas 

Dispõe sobre a formação de Comissão 
Emergencial para fins de organização e 
deliberação sobre a aplicação do recurso 
advindo da Lei Nacional 14.017 de 2020 
(Lei Aldir Blanc) e dá outras 
P idê i  

 



 
 

e produtores culturais se enquadram na categoria de trabalhadores informais; 
 

DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica criada a Comissão Municipal da Lei Aldir Blanc, com 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 
Pocinhos para a distribuição dos recursos na forma prevista no artigo 2º da Lei Federal nº 
14.017, de 2020, e observando-se o artigo 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 Pocinhos; 
V - fiscalizar a execução dos recursos transferidos; 
VI - elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no âmbito do 
Município de Pocinhos. 
VII – Selecionar os contemplados dos Incisos II e III do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017, de 
2020. 

 
 
Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes membros nomeados através  de Portaria do 
Prefeito Municipal. 
 

I - Titular da Secretaria de Cultura e Desportos, que o presidirá; 
II - 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito, por ele indicado; 
III - 01 (um) representante  Jurídico Municipal; 
IV - 01 (um) representante da Secretaria de Finanças; 
V - 02 (dois) representantes da Sociedade Civil. 
VI - 02 (dois) representantes da Sociedade Civil. 

 
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pocinhos, Estado da Paraíba, no dia 13 de outubro de 
dois mil e vinte. 

 
 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE 
 
 
 

Pocinhos, 13 de outubro de 2020.  
 
 
 
 

CLÁUDIO CHAVES COSTA 
Prefeito Municipal 
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