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DIÁRIO OFICIAL         ANO III–CARRASCO BONITO, QUARTA-FEIRA,  16 DE SETEMBRO DE 2020 

  
DECRETO N° 068/2020, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

 
“REGULAMENTA, EM ÂMBITO MUNICIPAL, A LEI 
FEDERAL N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, QUE 
DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS 
DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM 
ADOTADOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO 
LEGISLATIVO N° 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020, 
PARA INSTITUIR A COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 
APLICABILIDADE DA REFERIDA LEI”. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO, 

Estado do Tocantins, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA 
SILVA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62, 
inciso VI da Lei Orgânica do Município, 
 

CONSIDERANDO o quanto disposto na Lei nº 14.017, de 
29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública; 
 

CONSIDERANDO o quanto disposto no artigo 2º, II, do 
Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, regulamentando citada 
Lei; 
 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de 
março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública; 
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 215, da 
Constituição Federal, determinando ser dever do Estado “garantir a 
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, devendo o Poder Público apoiar e incentivar a 
valorização e a difusão das manifestações culturais”; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica instituído o Cadastro Municipal de Cultura de 
Carrasco Bonito/TO, mantido e gerenciado pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, como instrumento de fonte de 
dados, destinado ao mapeamento da cadeia produtiva da cultura em 
Carrasco Bonito, sendo instrumento obrigatório para acesso às 
modalidades de fomento implementadas com recursos provenientes 
dos mecanismos de financiamento público previstos na Lei Federal 
nº 14.017, de 29 de junho de 2020– Lei Aldir Blanc. 
 

Art. 2º - Poderão se inscrever no Cadastro Municipal de 
Cultura de Carrasco Bonito/TO, a qualquer tempo, todos os 
agentes, espaços culturais de Carrasco Bonito; que exerçam 
precipuamente e diretamente, atividade cultural ou fornecimento de 
bens ou serviços culturais, necessários à cadeia produtiva da 
cultura em Carrasco Bonito/TO. 
 

Art. 3º - Para fins deste Decreto, considera-se: 
 

I – agente individual: artista, produtor, gestor e qualquer 
ator cultural autônomo que se relacione com as práticas culturais; 

 II – espaços culturais: consistem tanto em instituições 
formais como espaços alternativos, como teatros, salas de cinema, 
centros culturais, casas de leitura e escrita, bibliotecas, escolas de 
arte, locais de interesse turístico, galerias de arte, pontos de 
exposição e comercialização de produtos e bens culturais. 
 
 Art. 4º - O cadastramento é livre, gratuito e colaborativo, a 
ser feito, a qualquer tempo. 
 
 §1º - O formulário estará disponível na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, que deverá ser impresso e 
assinado pelo declarante, com remessa a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.  
 
 §2º - O preenchimento das informações contidas no 
formulário é de inteira responsabilidade do declarante e a guarda de 
seu conteúdo é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. 
 

  
§3º - A Secretaria de Educação e Cultura, periodicamente, 

divulgará no endereço eletrônico oficial – 
https://www.carrascobonito.to.gov.br/– a relação de todos aqueles 
que integram o Cadastro Municipal de Cultura de Carrasco Bonito, 
bem como fará publicar na Imprensa Oficial do Município. 
 
 Art. 5º - Cada agente cultural poderá se cadastrar apenas 
uma vez, como agente individual. 
 
 Art. 6º - Fica criada a Comissão de Acompanhamento, 
Fiscalização e Avaliação para cumprimento da Lei nº 14.017/2020 – 
Lei Aldir Blanc, com as seguintes atribuições: 
 
 I – acompanhar a efetividade do Cadastro Municipal de 
Cultura de Carrasco Bonito/TO; 
 II – providenciar todos os meios necessários a divulgação, 
mensal, da relação de todos aqueles que integram o Cadastro 
Municipal de Cultura de Carrasco Bonito/TO; 
 III – garantir a máxima publicidade e transparência do 
Cadastro Municipal de Carrasco Bonito/TO; 
 IV – auxiliar nas tratativas necessárias com os órgãos do 
Governo Federal e Estadual responsáveis pela descentralização 
dos recursos; 
 V – auxiliar na realização de todos os atos necessários à 
aplicabilidade do artigo 2º, incisos II e III, da Lei nº 14.017/2020; 
 VI – realizar a avaliação das propostas de iniciativas 
culturais inscritas nos Chamamentos e Seleção Públicos 
desenvolvidos pela Prefeitura de Carrasco Bonito, conforme Art. 2º 
incisos II e III da Lei 14.017/2020.  
 VII – acompanhar as etapas de transferência dos recursos 
ao Município de Carrasco Bonito/TO; 
 VIII – fiscalizar a execução dos recursos transferidos; 
 IX – elaborar relatório e balanço final a respeito da 
execução dos recursos no âmbito do Município de Carrasco 
Bonito/TO. 
 
 Art. 7º - A Comissão de que trata este Decreto será 
composta pelos seguintes integrantes: 
 
 I – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, que a presidirá; 
 II – 2 (dois) servidores efetivos da Secretaria de Educação 
e Cultura; 
 III – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Administração; 
 IV – 1 (um) representante da Controladoria-Geral do 
Município; 
 V – 1 (um) representante da Secretaria Municipal da 
Educação; 
 VI – 1 (um) representante da Sociedade Civil, indicado 
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
 Art. 8º - Todas as informações de interesse público 
relativas à aplicação da Lei nº 14.017, de 2020; estarão disponíveis 
no endereço eletrônico, https://www.carrascobonito.to.gov.br/. 
 
 Art. 9° - O Poder Executivo Municipal poderá expedir 
normas complementares, esclarecer e orientar às ações tendentes 
ao cumprimento da Lei nº 14.017, de 2020. 
 
 Art. 10° - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua 
publicação. 
 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARRASCO 
BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, aos 16 dias do mês de 
Setembro do ano de 2020. 
 
 

 
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
 


