ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SUBSÍDIO
Nº03/2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020

Estabelece diretrizes para complementar, esclarecer,
normatizar e orientar a execução dos recursos de que
trata o Decreto Municipal N° 3.488/2020, de 14 de
outubro de 2020, que regulamenta a implementação da
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei
Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc) no
município de Paço do Lumiar.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições
legais e:

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n° N° 3.488/2020, de 14 de outubro de
2020, que estabelece diretrizes para regulamentar e orientar a execução dos recursos da Lei
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc),
no município de Paço do Lumiar.
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 conhecida como Lei
Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc,
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 que regulamenta a
Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020,
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 509, de 17 de maio de 2013, que constitui o Conselho
Municipal de Cultura de Paço do Lumiar,

RESOLVE:
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CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 1º A execução das ações realizadas no âmbito da implementação da Lei Aldir Blanc em
Paço do Lumiar dar-se-á de acordo com a seguinte divisão:
Edital de Chamamento Público para Concessão de Subsídios para a manutenção de

I.

espaços artísticos e culturais, coletivos culturais, microempresas e pequenas empresas
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais, comunitárias que tiveram
as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, em
acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei no 14.017, de 2020.

II.

Chamada Pública – Edital de Criação e Desenvolvimento Cultural, em acordo com o
disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei no 14.017, de 2020.

Art. 2º A divisão orçamentária de que trata o art. 1º dar-se-á da seguinte forma:
Edital de Chamamento Público para Concessão de Subsídios para a manutenção de

I.

espaços artísticos e culturais, coletivos culturais, microempresas e pequenas empresas
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias: valor total
de R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), advindos de recursos do Governo
Federal.
Chamada Pública – Edital de Criação e Desenvolvimento Cultural: valor total de R$

II.

308.673,20 (trezentos e oito mil, seisentos e setenta e três reais e vinte centavos),
advindos de recursos do Governo Federal.

CAPÍTULO II - DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A ESPAÇOS ARTÍSTICOS E
CULTURAIS

SEÇÃO I - DO ENTENDIMENTO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS E
DA DIVISÃO DE VALORES
Art. 3º

Para efeitos desta regulamentação, espaços artísticos e culturais, coletivos

culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias serão chamados simplesmente de “Espaços Culturais”.
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Art. 4º Consideram-se Espaços Culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas,
organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias,
cooperativas com finalidade 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 e circos;

III.

escolas de música, de capoeira, de teatro, de dança e deartes;

IV.

estúdios e companhias de dança e de teatro;

V.

cineclubes;

VI.

centros culturais e casas de cultura;

VII.

museus comunitários, centros de memória e patrimônio e bibliotecas comunitárias;

VIII.

centros artísticos e culturais afro-brasileiros e comunidades quilombolas;

IX.

espaços de povos e comunidades tradicionais, de matriz africana e povos de terreiros e espaços
ligados ao movimento LGBTI;

X.

festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;

XI.

teatro de rua, rodas de rima e demais expressões artísticas e culturais realizadas em
espaços públicos;

XII.

livrarias, editoras e sebos;

XIII.

empresas de diversão, produção cultural e produção de espetáculos;

XIV.

estúdios de fotografia;

XV.

produtoras de cinema e audiovisual;

XVI.

ateliês de pintura, moda, design e artesanato;

XVII.

galerias de arte e de fotografias;

XVIII.

feiras de arte e de artesanato;

XIX.

espaços de apresentação musical;

XX.

espaços de literatura e poesia;

XXI.

espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de
culturas originárias, tradicionais e populares;e

XXII.

outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros.
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Art. 5º Os Espaços Culturais serão representados pelas seguintes categorias:
I.

Coletivo Cultural: comunidade, grupo, companhia, núcleo social comunitário, rede e
movimento sociocultural com ou sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade
cultural, que desenvolva e articule atividades culturais em seus territórios, e que
comprovadamente seja de Paço do Lumiar.

II.

Instituição Cultural: pessoa jurídica, de direito privado, sediada em

Paço do

Lumiar, que possua atividades de natureza artístico-cultural em seus atos
constitutivos, que desenvolva e articule atividades culturais em seus territórios.

Art. 6º O auxílio emergencial se dará pela distribuição, em parcela única, de subsídios a
serem disponibilizados para os Espaços Culturais, respeitando os seguintes quantitativos e
valores:

I.

Coletivo Cultural SEM constituição jurídica: 150 subsídios de R$ 3.000,00 (três
mil reais) brutos, 20 subsídios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais brutos); 15 subídios
de R$ 8.000,00 (oito mil reais brutos);

II.

Instituição Cultural: 20 subsídios de R$ 10.000,00 (dez mil reais) brutos.

§ 1º no caso de insuficiência quantitativa de solicitantes aptos, os recursos por
ventura remanescentes, poderão ser redistribuídos entre as categorias ou
reconduzidos para a publicação de editais.

§ 2º dos valores brutos incidirão os impostos devidos.

SEÇÃO II - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO

Art. 7º Para ter direito ao subsídio, os Espaços Culturais deverão cumprir todos os prérequisitos contidos nesta Portaria e demais regulamentos, e estarem cadastrados no
Cadastramento Cultural do Municipio.
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Art. 8º Os Coletivos Culturais sem constituição jurídica selecionados para receberem o
subsídio, deverão comprovar, em seus respectivos, cadastros:
I.

atuação na cidade de Paço do Lumiar.

II.

o mínimo 02 anos de formação, a contar de 01/01/2018.

III.

as atividades realizadas nos últimos 02 anos, a contar de 01/01/2018.

IV.

que teve suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social.

V.

que possui representante residente no município de Paço do Lumiar há pelo menos 01
(um) ano (completos até a data de encerramento das inscrições).

VI.

que possui representante maior de 18 (dezoito) anos (completos até a data de
encerramento das inscrições).

Art 9º As Instituições Culturais selecionados para receberem o subsídio deverão comprovar:
I.

que possui sede na cidade de Paço do Lumiar há no mínimo 02 anos a contar de

01/01/2018.
II.

as atividades realizadas nos últimos 02 anos, a contar de 01/01/2018.

III.

que teve suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social.

IV.

que possui em seus atos constitutivos atividades relacionadas ao segmento artístico-cultural.

Art 10 Estão excluídos do benefício regulamentado por este Decreto, os Coletivos e Instituições que:
I.

tenham recebido subsídio em outro municipio;

II.

possuam entre seus representantes funcionário público municipal.

III.

sejam Espaços Culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou
vinculados a ela, bem como, a Espaços Culturais vinculados a fundações, a institutos
ou instituições criadas ou mantidas por grupos de empresas, a teatros e casas de
espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a
espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.

Art. 11 O subsídio em questão somente será concedido para a gestão responsável pelo 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.
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SEÇÃO III - DO RECEBIMENTO
Art. 12 Para recebimento do subsídio os espaços culturais deverão apresentar
documentação conforme descrito nesta regulamentação, no prazo de dez (10) dias corridos

Art. 13 Os Coletivos Culturais SEM constituição jurídica deverão apresentar cópia dos
seguintes documentos:
I.

documento de identificação com foto e assinatura, tais como: RG (Registro Geral),
CNH (Carteira Nacional de Habilitação) que comprove idade igual ou superior
a 18 (dezoito) anos do representante do Coletivo Cultural.

II.

Comprovante de Situação Cadastral Regular do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do

representante do Coletivo Cultural(http:servicos.receita.fazenda,gov.br/cpf)

III.

Comprovante de residência do representante do Coletivo Cultural. (Atual e retroativo
que comprove que o representante reside em Paço do Lumiar há pelo menos 1ano).

IV.

Conta Bancária em nome do Representante do Coletivo Cultural

V.

Certidão Negativa de Débitos da Secretaria Municipal de Fazenda, expedida pela SEMFAZ
(disponivel em https://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

VI.

Certidão Negativa de Débito da Secretaria Estadual da Fazenda(sistema.semfaz.gov.br);

VII.

Certidão Negativa de Divida Ativa Estadual (sistema.semfaz.gov.br);

VIII.

Certidão Negatica Conjunta de Débitos da Receita Federal (Certidão de Regularidade e Divida
ativa da União) (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao)

IX.

X.

Certidão Negativa de Débito Trabalhista (https://www.tst.jus.br/certidao)

Declaração de contrapartida, indicando a proposta de atividade a ser realizada após o
retorno das atividades, em bens ou serviços economicamente mensuráveis equivalentes
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a 30% (trinta por cento)

do valor recebido. (Anexo

I) (disponivel em

https://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

Autorização para inserção de placa com informações acerca da aplicação dos recursos

XI.

da Lei Federal Aldir Blanc (Anexo II) (https://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

XII.

Termo de Concessão de Subsídio assinado a ser disponibilizado pela Semcel, no ato de
entrega da documentação.

Art. 14 As Instituições Culturais deverão apresentar copiados seguintes documentos:
I.

Cartão de CNPJ

II.

Ata da última eleição da diretoria

III.

Contrato Social ou Estatuto

IV.

Documento de identificação com foto e assinatura, tais como: RG (Registro Geral),
CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dos representantes legaisda Instituição
Cultural (presidente e tesoureiro).

V.

Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes legal da InstituiçãoCultural
(presidente e tesoureiro).

VI.

Comprovante de residência presidente e tesoureiro

VII.

Conta especifica em nome da Instituição Cultural

VIII.

Certidão Negatica Conjunta de Débitos da Receita Federal (Certidão de Regularidade
e Divida ativa da União) (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao)

IX.

Certidão

Negativa

de

Débito

da

Secretaria

Estadual

da

Fazenda

(sistema.semfaz.gov.br);
X.

Certidão Negativa de Divida Ativa Estadual (sistema.semfaz.gov.br);

XI.

Certidão Negativa de Débitos da Secretaria Municipal de Fazenda, expedida pela
SEMFAZ (disponivel em https://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

XII.

Álvará de Licença do Municipio(disponivel em https://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

XIII.

Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS (https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)

XIV. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (https://www.tst.jus.br/certidao)
XV.

Declaração de contrapartida, indicando a proposta de atividade a ser realizada após o
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retorno das atividades, em bens ou serviços economicamente mensuráveis
equivalentes a 30% (trinta por cento) do valor recebido (Anexo I) (disponivel em
https://www.pacodolumiar.ma.gov.br)
XVI.

Autorização para inserção de placa com informações acerca da aplicação dos recursos
da Lei Federal Aldir Blanc (Anexo II) (https://www.pacodolumiar.ma.gov.br)

XVII.

Termo de Concessão de Subsídio assinado a ser disponibilizado pela Semcel, no ato
de entrega da documentação.

SEÇÃO IV - DA CONCESSÃO DO SUBSÍDIO
Art. 15 Todos os coletivos e grupos culturais, bem como, equipamentos culturais cadastrados no
Cadastramento Cultural do Municipios, serão avaliados por meio dos seus portfólios inseridos
no Sistema e por avaliação, in loco, realizada pela Comisão de Acompanhamento e Execução,
formada por técnicos da Secretaria Municipal de Cultura e por Conselheiros Municipais de
Cultura.
Parágrafo único A verificação de elegibilidade do beneficiário, será realizada por meio de
consulta às bases de dados Municipais, Estaduais e Federais e em conformidade com o art. 2º,
§7º do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.

Art. 16 Levando em consideração a finitude do recurso disponível, a comissão de
Acompanhamento e Execução da SEMCEL/COMCULP classificará as inscrições obedecendo
os seguintes critérios de pontuação:
PONTUAÇÃO
CRITÉRIO

PONT.

SI

MÁX

M

7

7

NÃO

Avaliação com base na sua tradicionalidade e relevância
I.

dentro do cenário cultural luminense:
De 2 a 5 anos - 01 (um) ponto

5

De 6 a 10 anos – 02 (dois) pontos

4

De 11 a 20 anos – 03 (três) pontos

3

De 21 a 50 anos – 04 (quatro) pontos

2

De 51 a 100 anos – 05(cinco) pontos

1

Acima de 100 anos – 07(sete) pontos

0
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II

Coletivos e Instituições Culturais que possuam atividade

5

5

0

5

0

artístico- cultural como sua atividade prioritária.
Quantidade de integrantes:
III. De 03 até 10 integrantes – 01 (um) ponto

IV.

5

De 11 até 25 integrantes – 02 (dois) pontos,

4

De 26 integrantes até 40 – 03 (três) pontos

3

De 41 até 60 integrantes – 04 (quatro) pontos

2

Acima de 61 integrantes – 05 (cinco) pontos

1

Relevância do coletivo ou instituição cultural para o segmento

5

5

artístico pertencente, considerando os aspectos de inovação,

4

originalidade e pesquisa, em Paço do Lumiar

3

0

2
1
Coletivos sem constituição jurídica ou Instituições
V.

Culturais que possuem pessoas negras como

1

1

0

1

1

0

1

1

0

representantes legais
Coletivos sem constituição jurídica ou Instituições
VI.

Culturais que possuem mulheres como representantes
legais
Coletivos sem constituição jurídica ou Instituições

VII.

Culturais como representantes legais transexuais e
travestis
PONTUAÇÃO MÁXIMA

25

Art. 17 A destinação de valores, de acordo com o Art.6º, será distribuido conforme a
seguinte ordem de pontuação:
a) Até 14 pontos = R$ 3.000,00
b) De 15 a 17 pontos = R$ 5.000,00
c) De 18 a 20 pontos = R$ 8.000,00
d) De 21 a 25 pontos = R$ 10.000,00
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Art. 18 No caso do beneficiário atingir a ordem de pontuação descrita na alinea D, e não
estar apto a receber o benefico conforme a descrição do Art.6º, o mesmo será designado para
o beneficio descrito na alinea C.

Art. 19 Em caso de empate, os critérios de priorização serão considerados respeitando a
seguinte ordem: I, II, III, IV, V, e sucessivamente.

Art. 20 Persistindo o empate, o desempate será decidido mediante sorteio.

Art. 21 A SEMCEL publicará no site oficial da Prefeitura (www.pacodolumiar.gov.br) a
relação nominal dos habilitados e a pontuação referente a cada inscrito no cadastro ,
indicando os habilitados que receberão os recursos, os habilitados suplentes, se houver, e os
inabilitados.

Art. 22 A lista dos habilitados que receberão os recursos dar-se-á por segmento artístico
petencente, obedecendo ao quantitativo de beneficiários indicados no art. 6º.

Art. 23 Os habilitados que não receberem os recursos irão compor lista de suplência, de
acordo com ordem decrescente de pontuação.

Art. 24 Os habilitados suplentes poderão ser beneficiados em caso de impossibilidade de
pagamento, ou de desistência dos habilitados selecionados.

Art. 25 Serão considerados inabilitados, os que não conseguirem comprovar atuação cultural
nos últimos dois anos, por meio da avaliação do portfólio e/ou por avaliação in loco,
realizada pela Comissão de Acompanhamento e Execução.

Art. 26 Caberá recurso aos inabilitados, no prazo de dois dia uteis, conforme formulário em
anexo (Anexo III)
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SEÇÃO V - DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO
Art. 27 Fica criada a Comissão de Acompanhamento e Execução, que será composta por 5
(cinco) pessoas: 2 (dois) servidores indicados pelo Secretário Municipal de Cultura e 3 (três)
conselheiros indicados pelo Conselho Municipal de Cultura de Paço do Lumiar.

Art. 28 Compete à Comissão de Acompanhamento e Execução:
I.

Analisar os cadastros de coletivos, grupos e equipamentos culturais para recebimento
dos subsídios para a manutenção de espaços artísticos e culturais;

II.

Solicitar, se necessário, esclarecimentos e documentos complementares aos
cadastrados durante a pré-qualificação;

III.

Realizar, se necessário, visitas in loco aos cadastrados durante a pré-qualificação;

IV.

Analisar a documentação dos cadastrados e classificá-los conforme os critérios
definidos no art.16;

V.

Validar as contrapartidas apresentadas no ato de entrega da documentação, bem
como, a prestação de contas, apresentada ao final da execução;

SEÇÃO VI - DA CONTRAPARTIDA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 29 Os Coletivos e Instituições Culturais beneficiadas com o subsídio previsto nesta
regulamentação, ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas
atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas
públicas ou em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos
regulares, em cooperação e planejamento definido com a Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer, e Secretarias afins.

Parágrafo único: a contrapartida que trata este artigo deverá ser apresentada, quando da
apresentação da documentação, para recebimento do subsídio, em Declaração própria (Anexo
III).

Art. 30 O beneficiário do subsídio previsto nesta regulamentação, deverá apresentar
prestação de contas, referente ao uso do benefício à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte
e Lazer, em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do subsídio.
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§ 1º A prestação de contas deverá seguir as definições da Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer, conforme Formulário para Prestação de Contas (Anexo IV).

§ 2º O Formulário para Prestação de Contas deverá conter a relação das receitas e
despesas efetivamente realizadas; a relação de bens adquiridos, produzidos ou
transformados, quando houver, e cópia simples das notas e comprovantes fiscais ou
recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da proponente e do
fornecedor e indicação do produto ou serviço.
a) Cópias das Notas Fiscais ou cupons fiscais com tomador e recedor devidamente
identificados
b) Cópias dos Recibos devidamemente identificados, conforme modelo anexo
(Anexo V)

§ 3º Juntamente à prestação de contas, deverá ser apresentado o Relatório Descritivo
(Anexo VI) que comprove as atividades de contrapartida em bens ou serviços
economicamente mensuráveis, conforme previsto no ato da entrega da documentação.

Art. 31 A prestação de contas deverá comprovar que o subsídio recebido foi utilizado para
gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário, que poderão incluir
despesas realizadas com:
I.

os gastos com as equipes administrativa e de campo que trabalham
regularmente no espaço ou na instituição/organização;

II.

as despesas com aluguéis, impostos, taxas, licenças, tarifas de energia
elétrica, de água, internet, transportes, telecomunicações, materiais de
consumo e limpeza, que são comuns na rotina do espaço ou da
instituição/organização;

III.

outras despesas que garantam a continuidade das atividades básicas do
espaço ou da instituição/organização, considerando o atual contexto de
distanciamento social, tais como: aquisição de equipamentos necessários
para o funcionamento da atividade cultural, materiais alusivos à reformas
estruturais do espaço; materiais para confecção de figurinos, cenários,
exposições entre outros.
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CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32 É vedado qualquer conteúdo que infrinja os direitos humanos, e/ou que contenha
qualquer tipo de elemento discriminatório a minorias ou a pessoas em situação de
vulnerabilidade social ou econômica, seja por, cor de pele, etnia, naturalidade, ascendência,
idade, gênero, orientação sexual, religião, aparência física, deficiência, entre outras.

Art. 33 A SEMCEL dará toda a transparência necessária aos procedimentos administrativos,
utilizando seus canais oficiais de comunicação.

Art. 34 A SEMCEL buscará o diálogo permanente com a Sociedade Civil, por meio das
instâncias de articulação e pactuação, para atingir os objetivos desta Portaria.

Art. 35 Os beneficiários pelo subsidio deverão autorizar a SEMCEl a estabelecer uma placa
com informações acerca da aplicação dos recursos da Lei Federal Aldir Blanc, contendo as
logomarcas do Governo Federal e Prefeitura de Paço do Lumiar. (Anexo II)

Art. 36 Os beneficiários pelo subsidio deverão assinar o Termo de Concessão de Subsdio no
ato da entrega da documentação.

Art. 37 No caso de identificação, a qualquer tempo, de qualquer irregularidade na
documentação apresentada, o repasse de recursos poderá ser suspenso ou cancelado, mediante
prévia comunicação ao beneficiário, sem prejuízo da responsabilização cível, criminal e
administrativa do cadastro, bem como, da devolução dos recursos financeiros indevidamente
recebidos e aplicados.

Art. 37 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço do Lumiar, 30 de outubro de 2020
JOCILENO GOUVEA RIBEIRO
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Paço do Lumiar
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SUBSÍDIO
Nº03/2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Os beneficiários do inciso II, do artigo 2º da Lei 14.017/2020 ficarão
obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, 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 o ente federativo responsável pela gestão pública
de cultura do local.

De acordo com o Decreto nº 10.464/2020 que regulamenta a Lei nº
14.017/2020, os beneficiários do subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º
apresentarão ao responsável pela distribuição, juntamente à solicitação do benefício,
proposta de atividade de contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis.

Declaro que irei executar contrapartida economicamente mensurável, em até
120 (cento e vinte) dias do recebimento dos recursos, conforme Lei Federal 14.017/2020,
e que o planejamento desta contrapartida se dará em comum acordo com a SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER/SEMCEL EM ATÉ 120 (cento e
vinte) DIAS DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS DA LEI 14.017/2020 - ALDIR
BLANC.

Paço do Lumiar, ____ de ___________ de 2020.

____________________________________________
ASSINATURA
Responsável Legal
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SUBSÍDIO
Nº03/2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020
ANEXO II
AUTORIZAÇÃO
(Modelo Grupo sem CNPJ )

_____(NOME DO GRUPO)______, portadora da cédula de identidade n.º
03778282009-8 CPF n.º 615.000.743-06 representante do Grupo _________________
autorizo a SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER/SEMCEL a
estabelecer no espaço cultural beneficiado, uma placa com informações acerca da
aplicação dos recursos da Lei Federal Aldir Blanc, contendo as logomarcas do Governo
Federal e Prefeitura de Paço do Lumiar.
(Declaração feita em observância aos artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro)
( X ) Li e estou de acordo com a declaração acima

Paço do Lumiar, ___ de _____________ de 2020

______________________________________________
(nome, o mesmo da carteira de identidade)
(assinatura)
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SUBSÍDIO
Nº03/2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020
ANEXO II
AUTORIZAÇÃO
(Modelo Pessoa Jurídica)
O ____(NOME DO GRUPO) ___________, inscrito
___________________________,
______________________,

portadora

representado
da

cédula

no CNPJ para Nº
legalmente
de

identidade

por
n.º

__________________, CPF n.º ________________, autorizo a SECRETARIA DE
CULTURA, ESPORTE E LAZER/SEMCEL a estabelecer no espaço cultural
beneficiado, uma placa com informações acerca da aplicação dos recursos da Lei
Federal Aldir Blanc, contendo as logomarcas do Governo Federal e Prefeitura de Paço
do Lumiar.
(Declaração feita em observância aos artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro)
( X ) Li e estou de acordo com a declaração acima

Paço do Lumiar, ___ de _____________ de 2020
______________________________________________
(nome, o mesmo da carteira de identidade)
(assinatura)
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SUBSÍDIO
Nº03/2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020
ANEXO III

FORMULÁRIO DE RECURSO

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
NOME DO GRUPO:
CATEGORIA:
FUNDAMENTO DO RECURSO

Paço do Lumiar, ___________de_____________________ de 2020.

Assinatura do responsável pelo grupo
(artista ou integrante do grupo)
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SUBSÍDIO
Nº03/2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020
ANEXO IV
FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

INFORMAÇÕES GERAIS
ESPAÇO CULTURAL OU GRUPO BENEFICIADO: (digitar o nome completo, conforme habilitação)
(

) Sem Constituição Jurídica

(

Valor repassado: R$

) Com Constituição Jurídica

Data Recebimento do Recurso:

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Demonstramos a seguir, resumo dos recursos recebidos, rendimentos auferidos com aplicação no
mercado financeiro e despesas efetuadas.
ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR EM R$

RECURSOS RECEBIDOS
A.

RENDIMENTOS AUFERIDOS
SOMA

B.

DESPESA

C.

SALDO (A – B)

A transcrição é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais apresentamos no ato de
entrega desta documentação, para conferência e verificação.
Paço do Lumiar, ______/______/______

_____________________________________________________
Assinatura do responsável pelo Grupo ou Espaço Cultural
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RELAÇÃO ANALÍTICA DAS RECEITAS
Demonstramos a seguir, detalhamento das receitas obtidas.
ITEM

DESCRIÇÃO

DOCUMENTO

VALOR EM R$

TOTAL
A transcrição é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais apresentamos no ato de
entrega desta documentação, para conferência e verificação.
Paço do Lumiar, ______/______/______

____________________________________________________
Assinatura do responsável pelo Grupo ou Espaço Cultural

DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Demonstramos a seguir, os valores dos rendimentos das aplicações no mercado financeiro.
APLICAÇÃO
DATA

TIPO

RESGATE
VALOR R$

DATA

RENDIMENTO R$

VALOR R$

TOTAL
A transcrição é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais apresentamos no ato de
entrega desta documentação, para conferência e verificação.
Paço do Lumiar, ______/______/______

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER

RELAÇÃO ANALÍTICA DAS DESPESAS
Demonstramos a seguir, detalhamento das despesas efetuadas com o subsidio recebido conforme
Decreto Municipal N.º 3.488/2020, de 14 de outubro de 2020 e Edital de Chamamento Público
N.ª03/2020, de 30 de outubro de 2020.
DOCUMENTO:
(Transferência
TRANSFERÊN
Nº do
VALOR EM
DATA
on line ou
ATIVIDADE ESPECIFICAÇÃO
CIAS
documento
R$
nota fiscal ou
ON LINE No
recibo)

Total realizado:
Declaramos que as despesas acima relacionadas foram efetuadas para a manutenção das
atividades do grupo _______________, em acordo com o Decreto Municipal N.º 3.488/2020, de 14
de outubro de 2020 e Edital de Chamamento Público N.ª03/2020, de 30 de outubro de 2020,
obedecida a legislação em vigor. A transcrição é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos
originais apresentamos no ato de entrega desta documentação, para conferência e verificação.
Paço do Lumiar, ______/______/______
____________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo Grupo ou Espaço Cultural
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SUBSÍDIO
Nº03/2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020
ANEXO V

(MODELO / USAR LOGO DO GRUPO)
RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO

R$ xxx,xx

Recebi de/a..............................................................., a importância de R$
(,,,,,,,,,,,,,,,,,Reais),
referente
a
(
)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

no

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Local da prestação do serviço:
Período que compreende a prestação do serviço:
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO
Nome:
Função:
Endereço:
CEP:

Cidade:

R.G

CPF:

UF: MA
Passaporte (se estrangeiro):
ASSINATURAS

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram
prestados, por ser verdade, firmo o presente recibo.

Declaro que prestei os serviços constantes do presente
recibo para o referido projeto.

Em _____ / _____ / ______

Em ______ / ______ / ______

_________________________________________________
Coordenador do projeto

_________________________________________________
Prestador do serviço
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SUBSÍDIO
Nº03/2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020
ANEXO VI
RELATÓRIO DESCRITIVO
NOME DO BENEFICIÁRIO:

VALOR RECEBIDO:
IDENTIFICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA:

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

-

Descrever todas as ações realizadas de acordo com a declaração de contrapartida
entregue;

-

Informar como foi aplicada a contrapartida social;

-

Citar o recurso recebido, a contrapartida social e informar se foi totalmente,
parcialmente ou não cumprido;

-

Anexar imagens de comprovação da realização da contrapartida social

Data:

Assinatura do RESPONSÁVEL:

