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D E C R E T O  

Nº 7978/2020 

 

“Retifica o Decreto nº 7956/2020 que regulamenta a 
destinação de recursos orçamentários provenientes 
da Lei Federal de Emergência Cultural ‘Aldir Blanc’, 
nº 14.017/20 e sua alteração pela Lei Federal n° 
14.036/20, regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.464/20, alterado pelo Decreto Federal n° 
10.489/20 e dá outras providências.” 

 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º- A revogação do parágrafo único, do artigo 16, do Decreto nº 7.956/2020. 
 
Art. 2º- Retifica o § 4° do artigo 26 e o § 2° do artigo 27, do Decreto nº 7.956/2020, que passam a ter a 

seguinte redação: 
 

“Art. 26 - omissis  
 

[...] 
 

§ 4º - O benefício de que trata o inciso I, do artigo 24, somente será concedido para o gestor aplicá-lo 
no Espaço Cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em 
mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural. 
 
Art. 27 - omissis 
 
[...] 
 
§ 2° - Caso a quantidade de solicitantes elegíveis seja maior que o número máximo de subsídio 
programado para ser concedido à Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC ‘Aldir Blanc’, esta 
selecionará quais serão os contemplados, a partir dos critérios de elegibilidade definidos nas alíneas 
dos Incisos I e II, do artigo 24 deste Decreto, e nos critérios específicos definidos nos Capítulos XIV e 
XV do Regulamento, e será criada uma lista de contemplados e suplentes em ordem de classificação.” 

 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo inalterados todos os outros 
dispositivos do Decreto Municipal nº 7.956/2020. 

 
 

                                                                   São Sebastião, 22 de outubro de 2020. 
 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 


