
 

 
 

PORTARIA Nº 318, DE 01 DE JUNHO DE 2021. 
 

Designa servidor para atuar com Técnico 
responsável pela administração da 
Plataforma Cultural do Pará. 

BENJAMIN TASCA, Prefeito Municipal Constitucional do Município de Itupiranga – 
Estado do Pará, nas prerrogativas legais inseridas no Art. 78, inciso I da Lei Orgânica do 
Município,  
 
CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 14.017/2020 de 29 de junho de 2020 (Lei 
Aldir Blanc), que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
006, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que 
regulamenta a Lei nº 14.017, de 28 de junho de 2020, que Dispõe sobre as ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 006, de 20 de março de 2020. 

CONSIDERANDO a cláusula das obrigações dos partícipes referente ao Termo de 
Cooperação Técnica celebrado entre o Estado do Pará através da Secretaria de Estado de 
Cultura –SECULT e o município de Itupiranga–PA, mais precisamente sobre o item 
2.1.6.que trata da designação de servidor para atuar como coordenador técnico responsável 
pela administração da Plataforma Mapa Cultural do Pará. 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - DESIGNAR o servidor (a) Sr. (a) LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA, inscrito (a) 
no CPF sob o nº.  031.260.472-62 para executar a função de Técnico responsável pela 
administração da Plataforma Mapa Cultural do Pará,  

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos à data de 
01.06.2021. 
 
Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga – Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de 
junho de dois mil e vinte e um. 
 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA- SE 
 
 

___________________________ 
BENJAMIN TASCA 

Prefeito Municipal 
 

 


