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 Lei nº 2628/2021, em 20 de setembro de 2021.  

 

Cria a Ação: “Ação Emergencial ao Setor Cultural – Lei Aldir Blanc” 

na Lei Orçamentária Anual de 2021. Autoriza abertura de Crédito 

Especial no ano de 2021 no valor de R$ 175.749,88 (cento e setenta e 

cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) 

para as ações emergenciais destinadas ao setor cultural e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS/RN, faz saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores de Parelhas/RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

 

Art.1º - Fica criada a Ação: “Ação Emergencial ao Setor Cultural – Lei Aldir Blanc”, 

vinculada à Secretaria Municipal de Educação a ser acrescida na Lei Orçamentária Anual 

de 2021. 

Art.2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, crédito especial 

no valor de R$ 175.749,88 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais 

e oitenta e oito centavos) para atender as despesas necessárias, que necessitam de 

dotações para podermos contabilizar nas classificações orçamentárias relacionadas 

abaixo: 

Unidade: 05.001 – EDUCAÇÃO 

Função: 13 – CULTURA 

Sub Função: 392 – Difusão Cultural 

Programa: 005 - Educação Integrada Para Todos 

Projeto/Atividade: 2168 – Ação Emergencial ao Setor Cultural – Lei Aldir Blanc 

Elementos de Despesa: 

3.3.90.31 – Premiações Cult., Artísticas, Cient., Desportivas e Outras......R$ 105.000,00 
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3.3.50.43 – Subvenções Sociais .................................................................R$    70.749,88  

TOTAL NO PROJETO/ATIVIDADE .......................................................R$ 175.749,88 

Fonte de Recurso: 1990010000 – Outras destinações vinculadas de recursos – Covid 19 

 

Art. 3º - Constitui fonte de recursos para fazer em face de abertura dos presentes créditos 

especiais, de conformidade com o disposto no art. 43 da Lei 4.320/64, § 1º, inciso I, no 

qual predispõe sobre o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 

anterior, no valor total de R$ 175.749,88 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e 

quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), constantes do orçamento vigente no 

presente exercício. 

 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 

contrário.  

 

Parelhas/RN, em 20 de setembro de 2021.  

 

 

Tiago de Medeiros Almeida 

Prefeito Municipal 
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