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Município de São 'Íra,zcisco de Paula 
Secretaria de Administração 

Edital n° 06812020 

Declaro que o ato foi publicado 
na imprensa oficial o dia 

&/S)2j22L) 
Lei n° 3162/2015 

24 de Setembro de 2020. 

Edital de Regulamento do Concurso 

"Trajetória Cultural São Chico". 

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, representado pelo Prefeito 

Municipal, o Excelentíssimo Senhor MARCOS ANDRÉ AGUZZOLLI, através da Secretaria 

Municipal de Turismo. Cultura e Desporto, no uso de suas atribuições legais e com base na 

modalidade Premiação "Concurso" da Lei n° 8.666/1993, na Lei Federal de Emergência 

Cultural 14.017/2020. no Decreto Municipal n° 1992, de 27 de agosto de 2020 e nas 

condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. TORNA PÚBLICO que 

receberá propostas interessadas em participar do Edital de Seleção de Trajetórias Culturais, 

visando estimular a geração de renda para os trabalhadores da cultura no momento de crise 

por causa da pandemia da COVID-19 e a valorização de grupos que notoriamente atuem nas 

áreas da cultura popular e folclore no município, com base na legislação retromencionada. 

1. DO OBJETO 

Este edital tem por objetivo: 

1 .1. 	Selecionar e premiar 3 (três) trajetórias de grupos culturais e artísticos atuantes 
na cultura popular na cidade de São Francisco de Paula 

1.2. 	Reconhecer e salvaguardar grupos e coletivos culturais. 

1.3. 	Fortalecer e promover as áreas da cultura popular e do Folclore. 

1.4. 	Os projetos apresentados deverão obrigatoriamente ser classificados em uma 
das seguintes finalidades e valor do projeto: 

Finalidade Modalidade Vagas Valor 

Trajetória - Folclore Pessoa Jurídica 1 R$ 10.000,00 

Trajetória - Cultura Popular Pessoa Jurídica 2 R$ 10.000,00 

TOTAL 3 R$ 30.000,07v  
, 1M 

1.5. 	Este Edital está de acordo com a Lei Municipal n° 3525. de 7 de feverei 	e 
2020, no que diz respeito à valorização da identidade cultural de São Franciso/de 
Paula. 	

( / 

Av. Júlio de Castiihos, n° 444 - Centro - Cep: 95400-000 - São Francisco de Paula - RS - Telefone: (54) 3244.1386 

Site: www.saofranciscodepaula.rs.gov.br  



•i a 

Município de São tranci.sco de Pauta 
Secretaria de Administração 

2. CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÁO 

2.1 	Podem participar como proponentes deste edital: 

2.1.1. Grupos, com constituição jurídica, sem fins lucrativos, sendo 
representados por pessoa física residente no Município de São Francisco de 
Paula. 

2.2. 	Os proponentes devem comprovar atividades culturais no campo da cultura 
popular e do folclore e ter anuência dos participantes do coletivo (modelo no anexo 1) 
ou ato de eleição. 

2.3. 	A atividade deve ter trajetória mínima de 10 anos no Município de São 
Francisco de Paula. 

2.4. 	Realizar a inscrição online preenchendo formulário no site oficial da Prefeitura. 

3. DAS VEDAÇÕES 

3.1 	É vedada a participação de: 

a) De Instituições com fins lucrativos; 
b) Pessoas físicas, representantes de Coletivos Culturais, menores de 18 anos 
(Lei 9.784/1999); 
C) 	Instituições sem fins lucrativos, fundações ou institutos, criados ou mantidos 
por empresas ou grupos de empresas; 
d) Fundações, sociedades e associações de apoio a instituições públicas: 
e) Instituições e Coletivos Culturais que estejam inadimplentes com órgãos ou 
entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal ou irregular em 
qualquer das exigências da Instrução Normativa/MinC n°08/2016: 
f) Instituições e Coletivos Culturais que possuam dentre os seus representantes. 
membros da Comissão. 

3.2. 	É vedada a inscrição de iniciativas, cujos registros das atividades e ações não 
tenham sido desenvolvidas pelas instituições, sendo este motivo de eliminação em 
qualquer fase do Edital. 

4. DO VALOR DISPONÍVEL 

4.1. 	O recurso destinado a este edital totaliza R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

4.1.1. Os custos correrão à conta dos recursos orçamentários previst, s, na 
Proposta Orçamentária de 2020. 

Av. Júlio de Castilhos, no 444 - Centro - Cep: 95400-000 - São Francisco de Paula - RS - Telefone: (54) 3244.1386 

Site: www.saofranciscodepaula.rs.gov.br  



SI. 

Município de São Francisco de Paula 
Secretaria de Administração 

5. DAS ETAPAS E PRAZOS 

5.1. 	O presente edital será composto das seguintes etapas sucessivas: 

a) Inscrições: 24/09/2020 a 08/11/2020; 
b) Admissibilidade e seleção: 09/11/2020 a 13/11/2020; 
C) 	Publicação dos selecionados: 14/11/2020; 
d) Período de recurso: 15/07/2020 a 17/11/2020; 
e) Publicação do resultado do recurso: 18/11/2020; 
f) Publicação dos premiados: 18/11/2020; 
g) Entrega de documentos: até 23/11/2020; 
h) Liberação dos recursos: 30/11/2020. 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. 	O Edital e seus Anexos estarão disponibilizados na página eletrônica 
http://bit. ly/premiotraetoriacultural.  

6.2. 	As inscrições serão feitas de forma online com preenchimento de formulário na 
página http://bit. ly/premiotrajetoriacultural.  

6.3. 	No ato de inscrição o proponente deverá anexar a documentação abaixo: 

a) Cópia do CNPJ da pessoa jurídica e Cópia do CPF do representante legal; 
b) Cópia de 01 (um) comprovante de residência atualizado; 
C) 	Termo de declaração de pelo menos 10 (dez) integrantes do coletivo (Anexo 1 - 
Modelo pode ser impresso na página da inscrição) ou Ato de eleição. 

7. DAS PROPOSTAS 

7.1. 	O Responsável pelo grupo deverá apresentar na proposta de inscrição online 
uma breve história da trajetória cultural do grupo, relacionando a importância do 
coletivo, além de links e fotos que possam comprovar a proposta e a atuação do grupo 
com o tempo mínimo de 10 anos em São Francisco de Paula. 

8. DA ANALISE DAS PROPOSTAS 

8.1. 	A análise das propostas será feita em uma única fase, por uma Comiss$'  
Habilitação e Seleção. Três nomes serão indicados pelo Secretário Municip 	e 
Turismo, Cultura e Desporto. 	 / 

/ 
8.2. 	As atividades da Comissão de Habilitação e Seleção não serão remunrad s. 
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8.3. 	Qualquer dos membros da Comissão de Classificação e Seleção poderá se 
autodeclarar suspeito e/ou impedido, e será substituído por outro membro no 
julgamento da proposta. 

	

8.4. 	Cada proposta será habilitada de acordo com as regras do edital e. após a 
verificação de documentação e validação das propostas, o projeto será analisado por 
seu conteúdo por membros da Comissão. 

	

8.5. 	Os trabalhos da Comissão de Seleção serão registrados em ata, a qual será 
assinada pelos membros presentes e pela Presidência da Comissão. 

	

8.6. 	A pontuação final será o somatório das notas atribuídas para cada um dos 
seguintes critérios: 

Critérios Pontuação 

O histórico do grupo apresenta claramente as atividades 
1 a 10 

desenvolvidas e estão de acordo com o Edital 

A proposta valoriza a tradição e a memória das 
2 o a 10 

expressões culturais 

A atividade tem capacidade de atração turístico-cultural 
a 10 

no município 

8.6.1. A pontuação final será atribuída considerando a somatória dos 03 
membros da comissão de julgamento. totalizando 90 pontos. 

8.6.2. Os proponentes que tenham comprovado trajetória acima de 15 anos 
receberão bonificação de 10 (dez) pontos sobre a nota média desclassificação, 
desde que, no ato de inscrição, seja comprovado o período. 

9. DA PONTUAÇÃO 

9.1. 	As notas da pontuação serão de O a 10 para cada critério conforme segue: 

o ponto Não atende ao critério 

01 a 05 pontos Atende parcialmente ao critério 	,47 

06 a 09 pontos Atende satisfatoriamente ao 

10 pontos Atende totalmente ao critério 
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9.2. 	A pontuação mínima para a classificação será de 45 (quarenta e cinco) pontos, 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima. 

	

9.3. 	Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate seguirá a 
seguinte ordem de pontuação dos critérios: 

a) Maior nota no critério 1; 
b) Maior nota no critério 2; 
C) Maior nota no critério 3. 

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

10.1 	O Resultado Preliminar da Fase de Seleção será registrado em ata e divulgado 
pelo 	Município 	no 	endereço 	eletrônico 
www.saofranciscodepaula.rs.gov.br  e http://bit.ly/premiotrajetoriacultural  fazendo 
constar da publicação, conforme critério: 

a) Nome da entidade/instituição cultural: 
b) CNPJ da entidade/Instituição Cultural / CPF do(a) representante do Coletivo 
Cultural; 
C) 	Nota final obtida na avaliação. 

10.2. Após a publicação do resultado preliminar, caberá pedido de recurso no prazo 
de até 03 (três) dias, a contar do dia seguinte à sua publicação, que deverão ser 
enviados em formulário próprio (ANEXO II) para o endereço eletrônico: 
turismosaochico©gmail.com , endereçados à Comissão de Habilitação e Seleção, não 
cabendo a complementação ou substituição de documentos e/ou materiais não 
enviados no ato da inscrição do projeto. 

10.3. O pedido de reconsideração à Comissão de Seleção não fundamentado será 
indeferido. 

10.4. É de total responsabilidade do proponente, o acompanhamento de todas as 
fases do edital, inclusive do resultado dos recursos impetrados. 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

11.1 	O RESULTADO FINAL do Edital será publicado no site da prefeitura, no link 
http://bit.Iy/p  remi otrajetoriacultural indicando os nomes dos classificados com as 
respectivas pontuações em ordem decrescente, no dia 18 de novembro do corrente j 
ano, a Homologação do Resultado Final deste Edital, obedecidos os critérios,, 
obedecida a ordem de classificação das notas obtidas pelos candidatos, fazencf6 / 
constar na publicação: 
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a) Nome da entidade/instituição; 
b) CNPJ da Instituição / CPF do(a) representante do Coletivo Cultural: 
C) 	Nota Final obtida na avaliação; 
d) Valor do prêmio; 
e) Providências a serem tomadas pelos selecionados. 

11.2 Os responsáveis pelas iniciativas culturais selecionadas deverão ser 
comunicados por e-mail, isentando-se o Município da responsabilidade por problemas 
técnicos que por ventura impliquem no não recebimento da mensagem pelo 
destinatário. 

12. DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO 

12.1 	Para efeito do pagamento do prêmio, o proponente classificado deverá 
encaminhar à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, localizada na 
Avenida Getúlio Vargas. 1280, até no máximo 5 (cinco) dias úteis após a divulgação 
do resultado final da seleção no site da Município e comunicado que será 
encaminhado por e-mail, os documentos abaixo visando a celebração do Termo de 
Doação de Prêmio Financeiro: 

a) 01 cópia legível do cartão do banco ou extrato bancário em nome da 
entidade/instituição, indicando o Banco, Agência e Conta Corrente; 
b) 01 via de todas as Certidões Negativas que deverão estar regular (válidas) 
e/ou emitidas até a data da veiculação: 

• Certidão de Débitos Relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
• Certidão Negativa da Situação Fiscal Estadual; 
• Certidão Negativa de Débitos Municipais. 

12.2 A instituição selecionada que atender ao comunicado (convocação) constante 
do item 12.1 deste Edital e apresentar pendências quanto à documentação, que é 
restrita à execução orçamentária e financeira deste processo seletivo, ou situação de 
inadimplência de acordo com este Edital, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de notificação da Prefeitura, para saneamento das pendências e 
inadimplências. 

12.3 A instituição que estiver impossibilitada de receber o prêmio, que não atender a 
diligência ou atendê-la parcialmente dentro do prazo estipulado no item 12.2 deste 
Edital, será colocado ao final da lista de classificação, podendo ser convocado a 
próxima instituição da lista de classificação, observados os critérios, a categoria , 1  
inscrição, ordem decrescente de pontuação, o prazo de vigência deste editaV/a 
disponibilidade orçamentária e financeira. 

12.4 Os prêmios serão repassados em uma única parcela, diretamente na conta 
bancária indicada pela instituição selecionada. 
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13. DO MONITORAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA 

13.1 O premiado deverá encaminhar à Prefeitura Municipal de São Francisco de 
Paula, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento do prêmio, o Relatório 
Descritivo de Atividades (Anexo III), para fins de avaliação das atividades promovidas, 
a partir da premiação das iniciativas culturais, e dos benefícios e efeitos trazidos para 
a comunidade, podendo ser enviados materiais tais como: fotografias, catálogo, 
material de imprensa (matéria de jornais e revistas), listas de presença, cartilhas, 
material em áudio e vídeo (CDs e DVDs), depoimentos, entre outros. 

13.2 O Relatório Descritivo de Atividades (Anexo III) deve ser devidamente 
preenchido, datado e assinado pelo responsável legal do selecionado e enviado ao 
endereço eletrônico turismosaochico©gmail.com  em formato PDF. 

13.3 Os premiados no presente edital poderão receber visitas técnicas da 
administração pública e ser convidados a participar de eventuais reuniões propostas 
pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, destinadas ao 
acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos com a implantação do presente 
concurso. 

13.4 O Relatório Descritivo de Atividades servirá de subsídio para o monitoramento 
de seus resultados pela administração pública no formato de auxílio emergencial 
proposto pela Lei Federal n° 14.017/2020. 

13.5 São considerados espaços culturais os 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, como 
pontos de cultura, circos, escolas, estúdios e ateliês de arte, teatros independentes, 
cinemas, centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, entidades 
culturais vinculadas a comunidades quilombolas, povos indígenas, povos ciganos, 
clubes sociais e culturais. 

13.6 Será dada ampla publicidade ao presente edital, o qual tem o caráter de fazer 
novos cadastros e estabelecer os recursos a serem disponibilizadas. 

Gabinete do Prefeito. Município de São Francisco de Paula. 

Registre-se e publique-se 

71 

Roberto Monaco Lopes 
Secretário de Administração 
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ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

Nós, membros do grupo/coletivo 

responsáveis pelo espaço cultural 	 , declaramos anuência ao 

cadastramento ora apresentado para solicitação de subsídios aos espaços culturais no 

Município de 	 via Lei Aldir Blanc. Para tanto, indicamos o(a) Sr(a). 

portador(a) do RG: 

inscrito sob CPF: 	 , como nossa representante e responsável pelo 

cadastramento para fins de prova junto á Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Cultura 

de São Francisco de Paula. O grupo/coletivo está ciente de que a representante acima 

indicada será a responsável pelo recebimento do recurso a ser pago no caso do espaço ser 

contemplado. O coletivo/grupo é composto pelos membros abaixo listados: 

São Francisco de Paula, 	 de 	 de 20 

NOTA EXPLICATIVA: Resta obrigatório o preenchimento de todas as informações 

solicitadas. O campo de assinatura é obrigatório, em havendo dúvidas ou impugnação em 

relação à assinatura, poderá ser solicitado ao espaço cultural à apresentação de cópia do 

documento de identidade do membro do grupo. O documento deve estar assinado pelo 

representante e todos os integrantes do grupo/coletivo. 
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MEMBRO1 
NOME: 
RG: 
	

CPI=: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
	

E-MAIL: 

ASSINATURA: 

MEMBRO2 
NOME: 
RG: 
	

CPF: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
	

E-MAIL: 

ASSINATURA: 

MEMBRO3 
NOME: 
RG: 
	

CPF: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
	

E-MAIL. 

ASSINATURA: 

MEMBRO4 
NOME: 
RG: 
	

CPF: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
	

E-MAIL: 

ASSINATURA: 

MEMBROS 
NOME: 
RG: 
	

CPF: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
	

E-MAIL: 

ASSINATURA: 
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MEMBRO6 
NOME: 
RG: 
	

CPF: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
	

E-MAIL: 

ASSINATURA: 

MEMBRO7 
NOME: 
RG: 
	

CPF: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
	

E-MAIL: 

ASSINATURA: 

MEMBRO8 
NOME: 
RG: 
	

CPF. 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
	

E-MAIL. 

ASSINATURA: 

MEMBRO9 
NOME: 
RG: 
	

CPI=: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
	

E-MAIL: 

ASSINATURA 

MEMBRO1 O 
NOME: 
RG: 	 CPF 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 	 E-MAIL: 

ASSINATURA: 
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ANEXO II 

MODELO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

À Comissão de Habilitação e Seleção do Edital 068/2020 do Concurso Trajetória Cultural 

PROJETO n 0 	/ 

Eu, 	 (nome completo), portador do RG n° 

inscrito sob 0FF n° 	 , proponente inscrito da 

proposta 	 , venho interpor recurso contra decisão proferida pela 

Comissão Habilitação e Seleção de São Francisco de Paula, decisão esta que considerou 

não pontuado/não aprovado o Projeto acima citado, expondo para tanto os fatos 

fundamentados a seguir: 

Dos motivos: 

Fundamentação para o pedido de reconsideração. Termos em que, pede deferimento. 

Local, 	/ 	/ 	(Assinatura do Proponente) 
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ANEXO III 

RELATÓRIO DESCRITIVO DE ATIVIDADES 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PREMIADO: 
(Preencher apenas os campos) 

INSTITUIÇÃO CULTURAL 

Nome: 

C N Pi: 

Endereço: 

Cidade: UF: 

Bairro: CEP: 

Nome do Representante Legal: 

RG: CPF: 

Data de Nascimento: 

Endereço completo do Representante Legal: 

Cidade: 11 F: 

Bairro: CEP: 

D D D/Te lefo ne: 

E-mail: 

Página da internet (se houver): 

Indique outras ferramentas de comunicação utilizadas (se houver): 

2. 	DADOS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS APÓS A PREMIAÇÃO 
2.1. 	Os recursos do prêmio foram repassados em caráter de auxílio emergencial. Nesse caso, os recurso: 

foram utilizados para: 

desenvolvimento de atividades culturais 

outro fim. Qual?  

3. 	EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO PRÊMIO PARA ATIVIDADES CULTURAIS 
3.1. 	Descreva como foram utilizados os recursos do prêmio: 
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3.2. Em que bairro/localidade do município ocorreram as atividades? 

3.3 QUANTAS pessoas foram beneficiadas (direta e indiretamente 
) 

com as atividades? 

3.4 As atividades ocorreram com outros parceiros ou com recurso de outros parceiros? Se sim, quais? 

3.5 Quais produtos foram gerados (oficinas, teatro, figurinos, instrumentos, cenário, cartilhas, livros, vídeo 

e registros fotográficos, sites entre outros)? 

3.6 	Quais as formas de divulgação foram utilizadas para a divulgação das atividades desenvolvidas (cartazes, 

redes sociais, convites, flyers, ingressos, jornais, revistas, TV, rádio, sites, entre outros)? 

3.7 Quanto, em percentual, a verba total do prêmio representa para a sustenta bilidade das atividades? 

3.8 	Como o premiado avalia o formato de apoio financeiro por meio de premiação, definido pela Política 

Municipal de Cultura, com recursos do Fundo Nacional de Cultura? 

Local e data. 

Assinatura 

(Pessoa Física responsável pela Candidatura) 

NOME COMPLETO 
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