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PARECER JURÍDICO 2021 
 
Ementa: Parecer referencial recursos 
oriundos do Edital Criativo nº 03/2021. 

 
I – DO RELATÓRIO E DISPOSITIVO 
 
 Trata-se de Parecer Jurídico quanto a análise requerida através de 
Comunicação Interna de nº 109/2021, oriunda da Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo, Lazer e Juventude. 
 
 Analisando os recursos encaminhados no bojo da CI, se constata que a 
sua grande maioria não constou como selecionado, em virtude de terem recebido 
recursos da primeira fase da Lei Aldir Blanc. 
 
 As propostas que não estejam de acordo com o objetivo do Edital serão 
desclassificadas, sendo organizadas em ordem decrescente, considerando-se os 
critérios de análise do item 16, tudo isso com a priorização dada aos proponentes não 
contemplados na primeira fase dos editais da Lei de emergência Cultural – Lei Aldir 
Blanc Paudalho. 
 
 As propostas de nº 0148, 0098 e 0096, constaram no resultado preliminar 
apenas como suplentes, analisando os recursos impetrados foi verificado que os 
proponentes das propostas acima epigrafadas não receberam valores referentes à Aldir 
Blanc no ano de 2020. 
 
 A proposta de nº 114, impetrou recurso do mesmo modo, porém, 
analisando o resultado Final da Lei Aldir Blanc 2020, constatou-se que o proponente 
recebeu valores da referida Lei. 
 
 Opino à Comissão de análises para que as Propostas de nº 0148, 0098 
e 0096 constem no resultado final como selecionadas, visto que, não receberam através 
do CPF dos proponentes recursos oriundos da Lei Aldir Blanc 2020, tudo isso, 
respeitando a pontuação analisada pela comissão. 
 
 Já a proposta de nº 114, deve permanecer com o status de suplente, visto 
que, recebeu recursos da Lei Aldir Blanc 2020, respeitando a ordem de pontuação. 
 
 Nada mais havendo a analisar, devolvam-se os autos ao órgão 
consulente, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes. 
 
 É o Parecer, s.m.j. 

 
Paudalho-PE, 28 de dezembro de 2021. 
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