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 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2020 

 
 
 

Edital de convocação de espaços artísticos e culturais, 

microempresas, pequenas empresas culturais e 

organizações culturais comunitáriasdo Município de São 

Sebastião do Caí para o pagamento de subsídios 

oriundos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, 

previstos na Lei Municipal n.º 4.255/2020 e Decreto 

Municipal 3.937/2020. 

 

 O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, representado por seu Prefeito 

Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, através da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo e Desporto, no uso das suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICO que, por meio deste Edital, CONVOCA espaços artísticos e culturais, 

microempresas, pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 

culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas 

de isolamento social, que desejarem receber recursos do inciso II da Lei de Emergência 

Cultural Aldir Blanc (Lei n.º 14.017, de 29 de junho de 2020), para realizarem cadastro 

até o dia 17 (dezessete) de novembro de 2020. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Este Edital visa estabelecer os procedimentos para pagamento do 

benefício, previsto na Lei n.º 14.017/2020, a espaços culturais que se enquadrem no rol 

elencado no artigo 8º da referida Lei, in verbis: 

 

Art. 8º Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados 

e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas 

culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade 
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cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam 

dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como: 

I - pontos e pontões de cultura; 

II - teatros independentes; 

III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e 

escolas de dança; 

IV - circos; 

V - cineclubes; 

VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; 

VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

VIII - bibliotecas comunitárias; 

IX - espaços culturais em comunidades indígenas; 

X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 

XI - comunidades quilombolas; 

XII - espaços de povos e comunidades tradicionais; 

XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de 

caráter regional; 

XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em 

espaços públicos; 

XV - livrarias, editoras e sebos; 

XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos; 

XVII - estúdios de fotografia; 

XVIII - produtoras de cinema e audiovisual; 

XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 

XX - galerias de arte e de fotografias; 

XXI - feiras de arte e de artesanato; 

XXII - espaços de apresentação musical; 

XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 

XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, 

agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares; 

XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos 

cadastros aos quais se refere o art. 7º desta Lei. 

 

1.2. O cadastro não é uma garantia de pagamento, mas é condição obrigatória 

prevista em Lei. A inscrição, que se operará na forma do artigo 7º da Lei de Emergência 
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Aldir Blanc, deverá ser comprovada mediante a apresentação, junto à documentação 

para inscrição, da homologação de cadastro em, pelo menos, um dos seguintes 

cadastros: 

1.2.1. Cadastro Estadual de Cultura; 

1.2.2. Cadastro Municipal de Cultura; 

1.2.3. Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 

1.2.4. Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura; 

1.2.5. Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic); 

1.2.6. Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab); 

1.2.7. outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da 

Federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 

8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses 

imediatamente anteriores à data de publicação da Lei n.º 14.017/2020. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de espaços artísticos e culturais, 

microempresas, pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 

culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas 

de isolamento social, decretadas pela Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, Decreto Estadual n.º 55.115, de 13 de março de 2020, e Decreto Municipal n.º 

3.9001, de 20 de março de 2020, que estabeleceram medidas de prevenção, proteção e 

combate a Covid-19. 

 

3. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 

3.1. O edital contará com recursos da ordem de R$ 63.000,00 (sessenta três 

mil reais), oriundo de subsídio gerado pela Lei n.º 14.017/2020, em seu artigo 2º, inciso 

II.  

3.2. Será pago aos espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas 

empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias do 

                                                 
1 O primeiro Decreto Municipal a ser publicado contento medidas sanitárias e protocolos de isolamento social 
em razão do novo Coronavírus.  
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Município de São Sebastião do Caí o valor variável de R$ 3.000,00 (três mil reais) até 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar do Chamamento Público: 

4.1.1. Pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos que representem espaços 

artísticos eculturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições eorganizações culturais comunitárias com sede no 

município de São Sebastião do Caí/RS e que demonstrem a interrupção das 

atividades em razão da Covid-19; 

4.1.2. Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja 

finalidade estatutária esteja contemplada no âmbito cultural e que representem 

espaçosartísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, devidamente 

registradas em São Sebastião do Caí/RS e que demonstrem a interrupção das 

atividades em razão da Covid-19; 

4.1.3. Considera-se para fins deste edital como interrupção das atividades do 

proponente, a suspensão das ações presenciais interrompidas por força das 

medidas de isolamento social, durante o período de isolamento e calamidade 

decretado em função da pandemia Covid-19. 

 

4.2. É vedada a participação neste edital de chamamento público: 

4.2.1. Servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do 

Caí; 

4.2.2. Pessoas físicas e jurídicas que tenham sede fora do município de São 

Sebastião do Caí; 

4.2.3. Componentes do Comitê Municipal, responsável pelaavaliação dos 

proponentes, conforme Decreto Municipal n.º 3.937, de 01 de setembro de 2020; 

4.2.4. Espaços culturais criados pela Administração Pública de qualquer esfera 

ou vinculados a ela; 
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4.2.5. Espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições 

criadas e mantidos por grupos de empresas; 

4.2.6. Teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo 

de grupos empresariais; 

4.2.7. Espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. 

4.2.8. Os benefícios previstos neste edital somente serão concedidos para o 

responsável pelo espaço cultural, indicado na inscrição, vedado o recebimento 

cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais  

 

5. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas até o dia 17 

(dezessete) de novembro de 2020 na Biblioteca Municipal de São Sebastião do Cai/RS. 

Para inscrever-se os interessados deverão elaborar um requerimento manifestando a 

intenção em participar do chamamento, anexo I, e anexar a ele os seguintes 

documentos: 

5.1.1. Apresentação de documento que comprove: 

5.1.1.1. A constituição jurídica, no caso de entidade, empresa ou cooperativa, 

acompanhada de cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  

(CNPJ) emitido pela Secretaria da Receita Federal; 

5.1.1.2. Declaração assinada pelos membros do coletivo, quando se tratar de 

grupo cultural que não possuiu constituição jurídica e/ou inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido pela Secretaria 

da Receita Federal, com a identificação pessoal de todos os seus 

membros e indicação do responsável pelo espaço cultural; 

5.1.2. Cópia do RG e CPF do representante legal da entidade; 

5.1.3. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

5.1.4. Certidão de regularidade fiscal relativa ao FGTS; 

5.1.5. Comprovante de endereço; 

5.1.6. Portfólio ou documentação que comprove a atuação cultural do espaço 

requerente, podendo ser constituída de fotografias, vídeos, declarações, 

matéria jornalística, publicações em redes sociais, links de sites, dentre 
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outros, que demonstrem o histórico do espaço e/ou sua função cultural no 

Município; 

5.1.7. Comprovantes de faturamento do espaço cultural relativo ao exercício 

fiscal de 2019; 

5.1.8. Comprovantes de despesas com a manutenção do espaço cultural no 

período do estado de calamidade pública decorrente da epidemia de 

Coronavírus, declarada pelo Decreto Legislativo n.º 06/2020, do 

Congresso Nacional, iniciando em 20 de março de 2020 e com previsão 

até 31 de dezembro de 2020; apresentando-se, em especial: 

5.1.7.1. custo de locação ou de financiamento do espaço artístico e 

cultural, se for o caso; 

5.1.7.2. despesas relativas ao consumo de energia elétrica, água, internet 

e telefonia dos últimos 05 (cinco) meses, contados quando da apresentação do 

requerimento; 

5.1.7.3. número de inscrição imobiliária do espaço artístico e cultural no 

Cadastro Imobiliário do Município e respectiva situação fiscal; 

5.1.7.4. número e identificação dos funcionários contratados pelo 

espaço cultural, natureza do vínculo laboral e apresentação da situação de 

recolhimento dos encargos respectivos; 

5.1.7.5. extrato da conta bancária do requerente, de preferência, com 

evolução da situação financeira desde 20 de março de 2020, se houver; 

5.1.9. Compromisso formal de prestação de contrapartida(s) a ser(em) 

prestada(s) após o reinício das atividades do espaço artístico e cultural, 

em bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, a ser(em) 

realizada(s) prioritariamente em prol dos alunos de escolas públicas ou em 

espaços públicos da comunidade, de forma gratuita e em intervalos 

regulares, com a indicação da periodicidade pretendida para a sua 

realização; 

5.1.10. Indicação de conta bancária para o recebimento do subsídio mensal 

para manutenção do espaço artístico e cultural; 
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5.1.11.  No caso de pleito de grupo cultural que não possui constituição 

jurídica e/ou CNPJ, indicação formalmente assinada por todos os 

membros do coletivo, da pessoa responsável para recebimento do 

subsídio mensal e respectiva prestação de contas ao município; 

5.1.12. Demonstração da interrupção das atividades artísticas e culturais do 

requerente, podendo ser apresentada por autodeclaração; 

5.1.13.  Apresentação de prova de inscrição e homologação em, no mínimo, 

um dos cadastros referidos no art. 6º a Lei n.º 14.017/2020, conforme 

item 1.2. 

5.1.14.  Requerimento formal do subsídio mensal para manutenção do espaço 

artístico e cultural, com expressa previsão do valor solicitado, 

observando o limite previsto no artigo 7º da Lei n.º 14.017/2020, a saber: 

valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e valor máximo de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), tendo por base os critérios previstos no item 

6.6. (Anexo II). 

5.2. Não será aceita qualquer complementação, modificação ou substituição 

de documentos após o prazo previsto no edital e a falta de qualquer dos documentos 

acarretará a inabilitação do proponente. 

5.3. São de inteira responsabilidade do interessado a veracidade e 

autenticidade de todos os dados inseridos no Requerimento de Inscrição e 

Autodeclaração, sendo o único responsável pelas informações e documentos 

encaminhados, isentando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e 

Desporto de qualquer responsabilização civil ou penal, estando o interessado ciente da 

responsabilidade criminal por falsidade documental.  

5.4. É de inteira responsabilidade do interessado a entrega das cópias da 

documentação solicitada em perfeitas condições de legibilidadee leiturabilidade, sem 

rasuras e dentro do prazo devalidade, sendo que a ausência ou impossibilidade de 

leitura de qualquer uma delas desabilitará ainscrição. 

5.5. O ato de inscrição implicará a prévia e integral concordância com todas as 

normas deste Editale não implica na seleção e/ou contratação do interessado por parte 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. 
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5.6. Não serão admitidas inscrições realizadas: 

5.6.1. Após o encerramento das inscrições; 

5.6.2. Sem a entrega e protocolo dos documentos exigidos para a participação. 

 

6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

6.1. O Comitê Municipal de implementação das ações emergenciais 

destinadas ao setor cultural, composto pelos seguintes membros: 

6.1.1. 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Turismo e Desporto; 

6.1.2. 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal da Fazenda, 

Gestão e Recursos Humanos; 

6.1.3. 01 (um) gestor da Cultura em nível local; 

6.1.4. 01 (um) membro da sociedade civil constituída; 

6.1.5. 01 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura; 

6.1.6. 01 (um) Advogado inscrito na OAB/RS; 

6.1.7. 01 (um) Contador inscrito no CRC/RS. 

 

6.2. O Comitê Municipal é soberano em suas decisões. 

6.3. Caberá ao Comitê Municipal a verificação do cumprimento dos requisitos 

estabelecidos na Cláusula anterior, bem como a definição do valor do subsídio mensal, 

a ser destinado em parcela única, para a manutenção do espaço artístico e cultural, em 

ato fundamentado.  

6.4. A etapa de avaliação documental, de caráter eliminatório, consiste na 

conferência dos documentos, itens e informações exigidas na inscrição, a fim de que os 

proponentes comprovem possuir os requisitos exigidos neste regulamento. 

6.5. Serão inabilitadas as inscrições de propostas cujos proponentes não 

tenham apresentado toda documentação solicitada no item 5 deste Edital e que não 

cumpram com os requisitos do item 1 deste Edital. 

6.6. As propostas habilitadas serão avaliadas pelo Comitê Municipal de acordo 

com os seguintes critérios e pontuações: 
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Escalonamento de Recursos Pontuação 

Item Critérios Pontos 01 02 03 04 05 

01 Faturamento/Receita 

do Espaço Cultural 

referente a 2019 

05 Até R$ 

60 mil 

De R$ 

60 a R$ 

80 mil 

De R$ 

80 a R$ 

100 mil 

De R$ 100 

a R$ 120 

mil 

Acima de R$ 

120 mil 

02 Despensa mensal do 

Espaço Cultural com 

locação ou 

financiamento do 

espaço 

05 Até R$ 

750,00 

De R$ 

751,00 a 

R$ 1.500 

mil 

De R$ 

1.500 a 

R$ 2.300 

mil 

De 2.300 

a R$ 

3.000 mil 

Acima de R$ 

3.000 mil 

03 Despesa do Espaço 

Cultural com energia 

nos últimos 04 

meses de 2019 

05 Até R$ 

3.000 mil 

De R$ 

3.000 a 

R$ 6.000 

mil 

De R$ 

6.000 a 

R$ 9.000 

mil 

De R$ 

9.000 a 

R$ 12.000 

mil 

Acima de R$ 

12 mil 

04 Despesa do Espaço 

Cultura com água 

nos últimos 04 

meses de 2019 

05 Até R$ 

1,5 mil 

De R$ 

1,5 a R$ 

2.500 mil 

De R$ 

2.500 a 

R$ 3.500 

mil 

De R$ 

3.500 a 

R$ 4.500 

mil 

Acima de R$ 

4.500 mil 

05 Despesa do Espaço 

Cultura com IPTU 

2020 

05 Até R$ 

750,00 

De R$ 

750,00 a 

R$ 1.500 

mil 

De R$ 

1.500 a 

R$ 2.300 

mil 

De R$ 

2.300 a 

R$ 3.000 

mil  

Acima de R$ 

3.000 mil 

06 Funcionários 

contratados pelo 

Espaço Cultural 

05 Até 01 

funcioná

rio 

contrata

do 

Até 02 

funcioná

rios 

contrata

dos 

Até 03 

funcioná

rios 

contrata

dos 

Até 04 

funcionári

os 

contratado

s 

Acima de 05 

funcionários 

contratados 

 

Pontuação 

Total 

PONTOS VALOR DO 

SUBSÍDIO 

 00 a 10 R$ 3.000,00 

30 11 a 20 R$ 6.000,00 

 21 a 30 R$ 10.000,00 
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6.7. A pontuação final será igual à soma da avaliação dos critérios 

especificados no item 6.6, sendo que os formulários serão analisados pela comissão 

avaliadora. 

6.8. A Comissão de Seleção indicará uma lista de suplentes. Caso haja 

disponibilidade de recursos orçamentários ou desclassificação de algum dos espaços 

previamente selecionados, os mesmos poderão ser contemplados posteriormente, de   

acordo com a pontuação em  ordem decrescente. 

 

7.  DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO  

7.1. O Comitê Municipal terá o prazo de 05 (cinco) dias para a análise das 

propostas e para apresentar diligências; 

7.2. A lista de projetos contemplados será divulgada até 02 (dois) após a 

homologação do resultado pelo Comitê Municipal e será publicada no site da Prefeitura 

Municipal de São Sebastião do Caí/RS, bem como no Diário Oficial dos Municípios 

(FAMURS); 

7.3. O proponente poderá apresentar pedido de reconsideração, que deverá 

ser encaminhado no prazo máximo de 02 (dois) dias, contar da data divulgação dos 

resultados; 

7.4. Havendo pedidos de reconsideração o Comitê Municipal deverá reunir-se 

novamente para julgamento e publicação do resultado final no prazo de 02 (dois) dias; 

7.5. Será formalizado Termo de Compromisso entre o Proponente e o Poder 

Público Municipal. 

 

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1. Os documentos relativos à Prestação de Contas deverão ser entregues 

junto à Biblioteca Municipal de São Sebastião do Caí/RS, até 120 (cento e vinte) dias, 

após o recebimento do subsídio, seguindo modelo de prestação de contas a ser 

fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto e 

disponibilizado no site da Municipalidade. 

8.2. A prestação de contas deverá ser realizada por meio da apresentação de 

documentos fiscais que comprovem que o subsídio recebido foi utilizado para os gastos 
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relativos à manutenção das atividades, contendo cópias simples de todos os 

comprovantes das despesas. 

8.2.1. Serão aceitos os seguintes comprovantes de despesas: 

8.2.1.1. Nota Fiscal: sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for 

pessoa jurídica, sendo válidos Cupons Fiscais desde que estes apresentem nome, 

CNPJ ou CPF do proponente; 

8.2.1.2. Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA): para prestação de 

serviço de pessoa física; 

8.2.1.3. Recibo simples: para locação de bens móveis e imóveis de Pessoa 

Física; 

8.2.1.4. Comprovante de pagamento de despesas com pessoal. 

8.3. É permitido o pagamento de despesas em aberto (vencidas) desde de que 

realizadas no período da pandemia (desde março de 2020). 

8.4. A comprovação das despesas com folha de pagamento de pessoal com 

carteira assinada ou contrato de prestação de serviços, bolsistas, estagiários e 

monitores, desde que o funcionário não esteja com suspensão do contrato de trabalho, 

deverá observar as seguintes condições:  

8.4.1. A suspensão do contrato de trabalho só cabe para quem tem carteira 

assinada pelo regime CLT. 

8.4.2. As empresas que não suspenderam os contratos de trabalho dos 

funcionários podem comprovar por meio dos Relatórios da SEFIP e as guias de 

recolhimento dos encargos sociais. 

8.4.3. As empresas que não suspenderam os contratos de trabalho dos 

funcionários e aderiram 100% do e-social podem comprovar com o Extrato que consta 

na folha de pagamento do e-social e as guias de recolhimentos dos encargos sociais. 

8.4.4. Em relação aos estagiários e bolsistas a recomendação por atividades 

remotas entre outras medidas, desde que haja substituição do trabalho presencial, que 

pode ser comprovado pelo instrumento legal assinado, acompanhados dos recibos de 

pagamentos. 

8.5. O recurso que por ventura não for comprometido com a manutenção do 

espaço deverá ser devolvido antes da finalização da prestação de contas; 
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8.6. Em caso de utilização do benefício de forma inadequada, o proponente 

deverá proceder a devolução dos recursos indevidamente aplicados, estando sujeito às 

seguintes sanções, que poderão ser aplicadas cumulativamente: advertência; multa 

correspondente a até 10% (dez por cento) do valor financiado; e suspensão do direito de 

apresentar projetos, conforme previsto no artigo 17 do Decreto Municipal n.º 3.937/2020 

e artigo 14 da Lei Municipal n.º 4.255/2020. 

 

 9. DA CONTRAPARTIDA 

 9.1. Em conformidade com o art. 9º da Lei nº 14.017/2020, os beneficiários 

ficam obrigados a garantir como contrapartida a realização de atividades destinadas, 

prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos 

de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e 

planejamento definido com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismos e 

Desporto - SMECD, juntamente com o Conselho de Cultura do Município; 

 9.2. Os beneficiários do subsídio previsto no inciso II do caput do Art. 2º da Lei 

Aldir Blanc deverão indicar no ato da inscrição sua proposta de atividade de 

contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis, essas atividades 

deverão estar descritas (duração, que tipo de atividade, tempo previsto, local, etc.) no 

Requerimento e Autodeclaração. 

 9.3. A contrapartida deverá ser compatível e inerente às atividades realizadas 

pelo beneficiário e ser de no mínimo 10% (dez por cento) do valor total da proposta 

apresentada em bens e/ou serviços, próprios ou de terceiros, desde que 

economicamente mensuráveis. 

 9.4. Contrapartida economicamente mensurável consiste na apresentação da 

proposta de atividade que permita aferir se o custo de sua realização é proporcional ao 

valor de contrapartida definida no regramento. 

 9.5. Os beneficiários deverão apresentar relatório detalhado de comprovação 

da contrapartida 120 dias a partir da liberação do Estado de Calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, a ser 

disponibilizado pela Secretaria Municipal organizadora deste Chamamento Público, o 
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qual será protocolado para Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e 

Desporto, na sede da Biblioteca Municipal de São Sebastião do Caí/RS. 

 

 10. PAGAMENTO 

 10.1. O proponente contemplado neste edital pessoa física ou jurídica deverá 

ter conta corrente em qualquer Banco com agência do Município; 

 10.2. Os contemplados receberão o recurso em parcela única a ser definida de 

acordo com a demanda deste edital, que será depositada em conta corrente de uma 

agência bancária indicada pela entidade proponente, cabendo-lhes a responsabilidade 

de executar a prestação de contas e a contrapartida dentro dos prazos previstos na lei 

14.017/2020; 

 10.3. A previsão do início dos pagamentos será definida mediante liberação do 

recurso ao município e não poderá ultrapassar a data de 31/12/2020. 

 10.4. O pagamento SOMENTE será efetuado quando: 

10.4.1. Se pessoa física, tendo como titular da conta corrente pessoa física, ou, 

se pessoa jurídica, tendo como titular da conta corrente pessoa jurídica. Para os 

espaços culturais cadastrados como MEI será admitido conta corrente em nome de 

pessoa física; 

10.4.2. Não será efetuado o pagamento caso o proponente apresentar conta 

poupança. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do 

proponente com as normas e com as condições estabelecidas neste Edital.  

11.2. É de inteira responsabilidade do proponente a busca por informações 

referente a este Edital. 

11.3. Todas as informações sobre o andamento do projeto inscrito serão 

disponibilizadas sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS: 

www.saosebastiaodocai.rs.gov.br. É obrigação do proponente acessar regularmente o 

site e verificar as informações disponibilizadas. A comunicação por e-mails é subsidiária 

e tem caráter meramente auxiliar. O Comitê Municipal e a Secretaria Municipal de 
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Educação, Cultura, Turismo e Desporto não se responsabilizam pelo não recebimento 

por parte do proponente de e-mails enviados, ou que sejam direcionados 

automaticamente para pastas de lixo eletrônico ou spam. 

11.4. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, 

constatadas em qualquer tempo, implicarão exclusão do proponente, assim como 

rescisão do Termo de Compromisso firmado, devendo o proponente devolver os valores 

recebidos. 

11.5. O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e dos 

documentos encaminhados, isentando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Turismo e Desporto de qualquer responsabilidade civil ou penal, inclusive no que tange 

aos compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, 

bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade industrial). 

11.6. Os projetos contemplados neste edital autorizam a Prefeitura Municipal de 

São Sebastião do Caí pela pessoa física e/ou jurídica do proponente, o uso de seu 

nome, do título e informações relativas ao projeto, bem como vozes e imagem, sem 

qualquer ônus, por período indeterminado, para fins exclusivamente promocionais e/ou 

publicitários, relacionados à área cultural. 

11.7. Os proponentes inscritos neste edital deverão cumprir com as 

determinações previstas na legislação vigente, em especial a Lei 9.504/97, que 

estabelece normas para o período eleitoral. 

11.8. Havendo saldo nos recursos deste Chamamento Público de 

Credenciamento, o mesmo será repassado para a execução do Edital de Fomento a 

ações culturais através de uma das destinações previstas no Plano de Ação anexo a 

este Edital, a ser publicado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/ 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. 

11.9.  Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê Municipal e pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; 

11.10. Dúvidas a respeito do Edital serão atendidas pelo e-mail: 

licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br e pelo telefone: (51) 3635.2500, ramal 4004. 

 

12. FORO 
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12.1. Quaisquer dúvidas e litígios provenientes deste Chamamento Público 

serão de competência do Foro da Comarca de São Sebastião Do Caí/RS. 

 

São Sebastião do Caí, 06 de novembro de 2020. 

 

 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE, 

Prefeito Municipal. 
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO PARA SUBSÍDIO MENSAL PARA ESPAÇO CULTURAL E 

ARTÍSTICO - LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL- ALDIR BLANC 

 

A/o (nome do espaço artístico solicitante) 

_____________________________________________, sediada na cidade de São 

Sebastião do Caí, inscrita sob nº CNPJ (se formalizada) _____________________, aqui 

neste ato representado(a) por seu responsável legal:  

_________________________________, portador do 

CPF:_________________________ RG:____________________________, residente 

domiciliado em Rua ___________________bairro:___________________, na cidade de 

São Sebastião do Caí/SC, com CEP: 95.760-000.  

 

Venho por meio desta declarar que a/o (nome do espaço artístico 

solicitante)____________________________________________realiza atividades 

voltadas à cultura no município há mais de _____ anos. E que nossas atividades 

culturais estão paralisadas devido a pandemia de COVID-19, desde março de 2020. 

 

Desta forma vimos solicitar o SUBSÍDIO-MESAL para ESPAÇOS CULTURAIS E 

ARTÍSTICOS referente ao inciso II da Lei Federal 14.017/2020, de Emergência Cultural 

Aldir Blanc, previsto, igualmente, no Decreto Municipal n.º 3.937/2020.   

 

Sendo assim solicitamos o valor de R$___________________ (escrever por 

extenso______________________________________________________ reais), para 

a manutenção das atividades culturais executadas por esse espaço, que estarão 

detalhadas no anexo II de AUTODECLARAÇÃO, conforme escalonamento e pontuação 

obtida no item 6.6. do Edital.  

 

Declaro ainda que o valor acima informado é verdadeiro, estando eu ciente de 

que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou 
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divergentes podem resultar em processo contra mim penalmente, como crime de 

falsidade ideológica, art. 299 do Código Penal Brasileiro, e/ou civilmente, com 

ressarcimento por prejuízo causado a terceiros.  

 

Portanto, autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e 

confirmar a informação declarada acima por mim.  

 

Subscrevo a presente declaração, em uma via, reconhecendo como verdadeiro 

seu conteúdo.  

 

São Sebastião do Caí/RS,_________, de ______________________ de 2020.  

 

 

________________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Declarante 

e responsável Legal 
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ANEXO II 

AUTODECLARAÇÃOPARA ESPAÇO CULTURAL E ARTÍSTICO  

LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL- ALDIR BLANC 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL E ARTÍSTICO 

 

NOME FANTASIA: 

ENDEREÇO: 

DATA DO INÍCIO DAS ATIVIDADES: 

 

(   ) FORMALIZADO COM CNPJ OU MEI / INFORMAR Nº_____________   

(   ) NÃO FORMALIZADO / INFORMAR DO RESPONSÁVEL CPF: _________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL DO ESPAÇO 

 

NOME COMPLETO: 

CPF:                                                               

 RG:                                          

DATA NASC:   /  /  . 

 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CONTATO:                                                   EMAIL: 

 

1) Qual o número estimado de profissionais diretamente envolvidos na 

realização da sua atividade, projeto, ação ou espaço cultural? 

 

(  )Até 01      (  ) Até 02      (  ) Até 03      (  ) Até 04 (  ) Acima de 05 

 

 2) Qual a estimativa mensal de despesas?    
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DESCRIÇÃO DA DESPESAS: 

  

 

VALORES: 

  

VALOR TOTAL SOLICITADO: R$___________________ (escrever por 

extenso) 

 

 3) Em qual segmento, grupo, categoria e/ou linguagem artística você está 

inserido? E quais as principais realizações ou participações nos últimos 24 

meses? 

 

4) Inscrição junto ao Mapa Cultural do Rio Grande do Sul ou em um dos 

seguintes cadastros: 

 

(   ) Cadastro Municipal de Cultura; 

 

(   ) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 

 

(   ) Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura; 

 

(   ) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC); 

 

(  ) Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab); 

 

(  ) outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da 

Federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei Federal Nº 8.313, 

de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à 

data de publicação da Lei Aldir Blanc (Lei Federal Nº 14.017/20); 
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SOBRE A PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA: descrever proposta detalhando 

as atividades de cunho cultural previstas (oficinas, cursos, apresentações, palestras, 

workshop etc.) que será, local, bairro, e tempo de duração estimado.  

 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO: 

 

DECLARO que a entidade solicitante tem finalidade cultural e teve sua atividade 

interrompida em decorrência das medidas de isolamento social devido a pandemia de 

COVID-19, conforme dispões o Inciso II do artigo 2º da Lei 14.017/2020. 

 

DECLARO que este Espaço Cultural NÃO foi criado ou está vinculado a 

administração pública de qualquer esfera, conforme vedação prevista no § Único do 

artigo 8º da Lei 14.017/2020.  

 

DECLARO que este Espaço Cultural NÃO é gerido pelos serviços sociais do 

sistema “S” (SESCOOP, SESI, SENAI, SESC, SENAI, SEST, SENAT, e SENAR), 

conforme vedação prevista no § Único do artigo 8º da Lei 14.017/2020. 

 

DECLARO que sou responsável pela gestão do espaço, e que solicitei apenas 

esse benefício em todo território nacional, sem rendimento cumulativo, conforme 

vedação prevista no § 3º Art. 7º da Lei 14.017/2020. 

 

Estou ciente que devo apresentar prestação de contas até 120 dias após receber 

a última parcela do subsídio, nos termo do artigo 10º Lei 14.017/2020. 

 

Estou ciente que devo efetuar realizar contrapartida, conforme determina artigo 

9º Lei 14.017/2020. 

 

Estou ciente e autorizo o uso dos meus dados para a validação das informações 

apresentadas neste cadastro, bem como atestar o atendimento aos critérios para o 

recebimento do subsídio. 
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Estou ciente e concordo com os regulamentos estabelecidos no EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICA PARA ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS Nº 01/2020 – 

LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL – LEI ALDIR BLANC. 

 

Estou ciente de que o preenchimento deste cadastro por si só não assegura o 

direito ao recebimento do subsídio pela entidade, uma vez que os recursos disponíveis 

podem não ser suficientes para atender a todos os solicitantes.  

 

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou 

documentos falsos e/ou divergentes podem resultar em processo contra mim 

penalmente, como crime de falsidade ideológica, art.299 do Código Penal Brasileiro, 

e/ou civilmente, com ressarcimento por prejuízo causado a terceiros 

 

São Sebastião do Caí,_________, de ______________________ de 2020. 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Declarante e responsável Legal 
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ANEXO III 

MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À ESPAÇO CULTURAL 

TERMO DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À ESPAÇO CULTURAL Nº ___/2020 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, com 

sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ 

sob nº 88.370.879/0001-04, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto 

Pires Duarte, doravante denominado OUTORGANTE e, de outro lado, o ESPAÇO 

CULTURAL_____________________________________, pessoa __________(física 

ou jurídica), inscrita no ______________________(CPF ou CNPJ), neste ato 

representado por ___________________________, brasileiro, portador da cédula de 

identidade nº ______________ e CPF nº_____________, residente e domiciliado nesta 

cidade, doravante denominada simplesmente OUTORGADO, em conformidade com o 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 

Nº 002/2020 – LEI 14.017/2020 DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, 

resolvem, justo e avençado, celebrar o presente Termo de Concessão de Subsídio à 

Espaço Cultura, sujeitando-se a Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Lei n° 9.904, de 10 

de abril de 2010 e suas alterações, bem como no art. 116 da Lei 8.666/93, na forma 

das cláusulas e condições a seguir estabelecidas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto a concessão de subsídio à espaço cultural 

na forma descrita nos termos do Edital de Chamamento Público para Espaços Culturais 

e Artísticos nº 002/2020 – Lei 14.017/2020 de Emergência Cultural Aldir Blanc e do 

projeto selecionado.  

1.2. Este Termo vincula-se ao Edital e seus anexos, independentemente de 

transcrição.  

 

 CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO  

2.1. O presente Termo tem sua vigência após sua assinatura, até 31 de 

dezembro de 2020, podendo ser prorrogado em conformidade com o Decreto Federal 
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de Calamidade Pública, devendo o respectivo extrato ser publicado no Diário Oficial do 

Município.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGANTE  

3.1. Caberá ao OUTORGANTE:  

3.1.1. Liberar os recursos em conformidade com o respectivo Edital; 

3.1.2. Acompanhar a execução do objeto deste Termo e tomar as providências 

administrativas cabíveis, no caso do OUTORGADO não cumprir as exigências previstas 

neste Termo e no respectivo Edital, acompanhamento que se dará por intermédio da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, assim como pelo 

Comitê Municipal designado para avaliação e seleção.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO 

4.1. Caberá ao OUTORGADO:  

4.1.1. Executar e zelar pela completa realização das atividades previstas no ato 

da inscrição e de sua Prestação de Contas.  

4.1.2. Executar a Contrapartida prevista neste Chamamento Público em 

conformidade com a proposta apresentada e respeitando o calendário Escolar do 

Município em cooperação e planejamento definido com a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo e Conselho de Cultura.  

4.1.3. Prestar contas de acordo com o aprovado no ato da inscrição deste 

certame.  

4.1.4. Nas compras e contratações feitas com o recurso da Lei Aldir Blanc para 

efeito, o beneficiário deverá observar os princípios de economicidade, igualdade, 

publicidade, probidade, moralidade e impessoalidade.  

4.1.5. Os beneficiários deverão, OBRIGATORIAMENTE, fazer constar o brasão 

da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, em todas as peças publicitárias de 

divulgação, se houver, de acordo com os padrões de identidade visual fornecidos pela 

de Comunicação da prefeitura.  

4.1.6.1. Durante a execução da contrapartida de que trata o edital, deverá ser 

incluída na divulgação os seguintes dizeres: “PROJETO FOMENTADO COM 
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RECURSOS DA LEI 14.017/2020 DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC, POR 

MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA VINCULADO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO”. 

 4.1.7. Dar visibilidade em plataformas virtuais à ação executada com recursos 

provenientes deste Chamamento Público, além de citar o apoio nas entrevistas e notas 

à imprensa de rádio, jornal, TV e internet, nas locuções durante o evento, bem como 

mencionado nas apresentações de lançamento ou divulgação.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

5.1. As ações deverão ser executadas na forma e condições especificadas 

aprovadas.  

 

CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1. As despesas decorrentes do presente Edital serão custeadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 45149  Despesa Principal 

 0400  Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 

 0407  Fundo Municipal de Cultura 

 13.392.0054.1040 Auxílio Emergencial Setor Cultural 

 3.3.3.50.4.000000 Subvenções Sociais 

 

 45159  Despesa Principal 

 0400  Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 

 0407  Fundo Municipal de Cultura 

 13.392.0054.1040 Auxílio Emergencial Setor Cultural 

 3.3.3.50.4.000000 Subvenções Sociais 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: VALOR DO APOIO FINANCEIRO 

 7.1. Será devido o montante total de R$ ____________, (por extenso em reais) 

de acordo com valor solicitado no Requerimento e na Autodeclaração entregues no ato 

da inscrição no Edital.  
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CLÁUSULA OITAVA: CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO 

(PAGAMENTO) 

8.1. O valor acima pactuado será repassado em parcela única ou, após a 

publicação do extrato do Termo no Diário Oficial dos Municípios e demais 

procedimentos administrativos necessários para efetivação do pagamento. O 

pagamento fica condicionado ainda, à atualização, se necessário, da documentação de 

comprovação de regularidade fiscal.  

 

CLÁUSULA NONA: DOS DIREITOS AUTORAIS E IMAGEM 

9.1. O OUTORGADO autoriza à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí 

ao uso de seu nome, do título e informações relativas ao projeto cadastrado, bem como 

vozes e imagem, sem qualquer ônus, por período indeterminado, para fins 

exclusivamente promocionais e/ou publicitários, relacionados à área cultural. 

 

CLÁUSULA NONA: DO FORO 

9.1. Quaisquer dúvidas e conflitos provenientes deste Termo de Concessão de 

Subsídio serão de competência do Foro da Comarca de São Sebastião Do Caí/RS. 

 

São Sebastião do Caí/RS, __ de ____________________ de _____. 

 

 

______________________________          ____________________________ 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE        ENTIDADE OUTORGADA 

Prefeitura Municipal     

 


