
PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

DECRETo N9 051 DE 08 DE oUTUBRo DE 2020.

Nomeia a Comissao Especial de que trata o
parigrafo rinico do art. 2e e art. 6s do

Decreto Municipal ne 45 de 14 de

setembro de 2020, que regulamenta no

imbito municipal a operaciona lizagSo da

Lei Federal ns 14.017, de 29 de junho de

2020.

O PREFETTo Do MuNtc[pto DE VERTENTES, Estado de pernambuco, no uso de suas

atribuig6es que lhe confere a Constituigao Federal, a Constituigao do Estado de pernambuco e

na Lei Org6nica Municipal,

CoNSTDERANDo o disposto na Lei Federal ne !4.017 , de 29 de junho de 2020 que disp\e sobre os

ag6es emergenciois destinodos oo setor culturol o serem odotodos duronte o estodo de
colomidade piblica, reconhecido pelo Decreto Legislativo ne 06, de 2 de morgo de 2020;

coNsrDERANDo que a referida Lei foi regulamentada no 6mbito Municipal pelo Decreto
Municipal ns 45 de 14 de setembro de 2020, que prev6 no seu art. 2e, par6$afo unico e no
art. 6e a criagSo de uma comissSo Especial para acompanhar e desenvolver as ag6es voltadas
ao regular cumprimento da Lei;

coNsrDERANDo o disposto no Edital ne oot/2ozo, que se trata do pr6mio cultura de Raiz,
voltado aos trabalhadores da cultura do Municipio de Vertentes-pE;

DECRETA:

Art. 1c Fica nomeada a comissSo Especial de que trata o pariigrafo rjnico do art.2e e art.6e
do Decreto Municipal ne 45 de 14 de setembro de 2o2o, que ser6 composta pelos seguintes
membros:

l- Representando a secretaria de Educag50, cultura, Turismo e Esportes de vertentes-pE:

a) Titular: Jos6 Cleberson da Silva Santos - Matricula ne 661-1;
b) Titular: Andreza Estefany da Silva Oliveira - Matricula ne 988060-1;
c) Suplente: Maviael Maciel da Silva - Matricula ne 998107-1.

ll- Representando a sociedade civil:

a) Titular: Franciene Menezes da Silva - RG ns 9.062.138 SSp/pE;

b) Titular: Edinalda Cabral de Souza - RG ns 3.313.713 SSp/pE;
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c) Suplente: Manoela Bezerra Castanha de Melo - RG np 6.860.096 SDS/PE.

Art. 2e A comissao Especial nomeada por este Decreto tem por finalidade prim6ria promover
a andlise do cumprimento e acompanhamento do Edital ns 0ot/2o20, que se trata do premio

Cultura de Raiz, voltado aos trabalhadores da cultura do Municipio de Vertentes-pE.

91e A ComissSo dever6 reunir-se no periodo estabelecido no Edital para analisar a aptidao
para o recebimento dos pr6mios.

92e A ComissSo deverd ater-se i observSncia do cumprimento dos itens previstos em Edital,
vinculando-se aos crit6rios estabelecidos no referido instrumento.

Art' 3e A decisSo da ComissSo 6 soberana quanto aos crit6rios de classificagSo, n5o cabendo
qualquer recurso, exceto na hip6tese de desclassificagSo por aus6ncia de cumprimento de

obrigagSo do Edital, onde caberii recurso destinado i Secretaria de Educag6o, Cultura,
Turismo e Esportes de Vertentes-PE.

Art.4e Nio poderSo efetuar inscrig6es para este edital de premiagdo os c6njuges, parentes

consanguineos ou afins, at6 2s grau ou por adogSo dos membros da ComissSo Especial de que

trata este Decreto.

Art. 5e Ap6s a aprovagio dos Projetos, cumprird tamb6m ir ComissSo Especial o

acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugSo, a ser realizada em conjunto com a

Secretaria de EducagSo, Cultura, Turismo e Esportes de Vertentes-PE.

Art.6s A Secretaria de Educag6o, Cultura, Turismo e Esportes de Vertentes-PE, poderii expedir

normas para complementar, esclarecer e orientar a execugSo da Lei Federal ns 14.017, de 29

de junho de 2020, em dmbito local.

Art.7e Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo.

Registre‐ se,Pub‖ que‐se e Cumpra― se

de 2020
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