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EDITAL Ooit202O PARA sELEeAO DE pRojETOs cuLTURAls

NO AMBiTO DAs Ae6Es DE sOcORRO AO SETOR CULTURAL . ART. 20,

INCISO Ill,  DA LEI  N° 14.017/2020,  LEI ALDIR BLANC  -

A  Prefeitura  Municipal,  Secretaria  Municipal  de  Turismo,  cultura  e  Meio  Ambiente  de

Sao  Jos6  dos  Ausentes  e  o  Conselho  Municipal  de  Cultura   Funda9ao   Publica  de

Direito  Publico  Municipal,  de  acordo  com  a  Lei  n614.017/20  (conhecida  como  Lei  de

Emergencia   Cultural  Aldir  Blanc),   com  o   Decreto   Federal   n°   10.464/20  e  com   Lei

Municipal    1536/20,    abre    procedimento    de    seleeao    de    projetos    culturais    para

recebimento  de  propostas  artistico-culturais,  conforme  categorias  previstas  adiante,

nos termos e condic6es estabelecidos neste edital.

1.  D0 0BJETO E OBJETIVOS

1.1.   Constitui   objeto   deste   edital   a   selegao   de   propostas   artistico-culturais   para

concessao de  premiagao/ contra  partida  como  meio de fomento  a  difusao e  produeao

cultural de fazedores de cultura da cadeia produtiva de arte e cultura de Sao Jose dos

Ausentes,  para  aqueles  que  tenham  deixado  de  realizar  suas  atividades  culturais  e

auferir renda em razao da pandemia,  nas seguintes categorias:

I)  Queijo  Artesanal  Serrano  (contel]do  digital  inedito  -  audiovisual  de  valorizaeao  do

patrim6nio cultural imaterial,  modo de fazer o queijo artesanal serrano e produtores);

11)  Ausentes  cultural  -Live  coletiva  para  os  mdsicos  e  artistas  poetas,  desenhistas  e

pintores;

111)  Som,  luz,  e transmjssao para  ausentes cultural -Sonorizagao e iluminagao para  live

coletiva;

lv)  Fazendo  com  as  maos  -  Fomento  ao  aperfeigoamento  dos  artesaos  atraves  de

aquisigao de materiais de trabalho para entidade culturais ligadas ao artesanato;

V)  Melhorando  meu  espaeo cultural - Pequenas  reformas ou  melhorias em  entidades

que promovem a cultura.

1.2.  Sao objetivos deste edital:

a)   Realizar  as   ae6es   previstas   no   art.   2°,   Ill,   da   Lei   n°   10.464/20,   e   que   foram

estabelecidas  no  Plano de Aeao do  Municipio de  Sao Jose dos Ausentes,  o qual  esta

aprovado   na   Plataforma   +   Brasil   no   Programa   MTUR/SECULT  -  ALDIR   BLANC  -

MUNIcipIOS.
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b)  Promover a¢6es que beneficiem  a  maior parte da cadeia  produtiva da arte e cultura

Ausentina,  nos  mais  diversos  segmentos  e  areas,  dentro  do  periodo  de  calamidade

pdblica estabelecido pelo Decreto Legislativo n° 1536,  de 10 de setembro de 2020.

c) Beneficiar a populacao Ausentina com acesso a arte e cultura por meio de conteddo

digital  e virtual;

d)  Valorizar,  por meio  da  arte,  a  identidade  cultural  que  remonta  a formagao do  povo

da regjao com valorizacao do patrim6nio cultural imaterial de Sao Jose dos Ausentes e

que comp6e o modo de ser e viver do povo da regiao.
e) Oportunizar aos artistas a  continuidade da; suas  atividades,  de forma  remunerada,

nos termos deste edital;

f)   Valorizar   os   locais   de   promogao   da   cultura   e   tradieao   propicjando   melhores

condie6es para manifestaeao cultural.

2.  DA pARTlcipAeAO E iivipEDiivlENTOs

2.1.  Podera particjpar deste edital de selegao de projetos culturais,  proponente pessoa

fisica  ou  juridica,  de  acordo  com  as  especificag6es  de  cada  categoria,  maior  de  18

(dezoito)  anos,  com  residencia  ou  sede  ou  atuagao  no  Municipio  de  Sao  Jose  dos

Ausentes ha pelo menos 02 (dois) anos.

2.1.1.  Os  proponentes  e  participantes  das  propostas  deverao  ser  trabalhadores  da

cultura,  dos diversos segmentos,  e que sejam  atuantes no movimento artistico cultural

de  Sao  Jos6  dos  Ausentes,  com  algum  rendimento  e  atuaeao  comprovada  na  area,

nos  l]ltimos 02  (dois) anos.

2.2.  Urn mesmo proponente ou participante envolvido na  proposta  nao  podera  realizar

ou fazer parte em mais de 01  (uma) jnscricao na mesma categoria.

2.3.  Ficam  impedidos de participar:

a) Pessoa juridica sem finalidade artistico-cultural;

b)  Pessoas fisicas ou juridicas  que  nao  se enquadrem  nas condie6es  descritas  neste

edital;

c) Servidores publicos vinculados a Secretaria de Turismo,  Cultura e Meio Ambiente;

d) Integrantes do Conselho de Cultura.

3. DAs iNscRle6Es

3.1.  As inscrig6es serao gratuitas e efetuadas exclusivamente por meio de formularios

fisicos  disponiveis  na  Secretaria  de  Turismo  e  Cultura,  os  quais  estarao  disponiveis

das  10hs:00min  do  dia  19  de  novembro  de  2020  ate  as  17hs:00min  do  dia  24  de

novembro de 2020.
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3.2.  0  prazo  de  inscricao  deste  edital  de  selecao  podera  ser prorrogado  por  meio  de

decisao,   conjunta  da  Secretaria  de  Turismo,   Cultura  e  Meio  ambiente  e  Conselho

Municipal de Cultura.

3.3.  A inscrieao,  de cada categoria,  sera composta de todas as  informag6es e anexos

solicitados  no formulario,  os quais deverao seguir todas as especificae6es deste edital

para cada categoria.

3.4.  Nao serao aceitas modificag6es ou substituie6es de dados e de anexos depois de

finalizada a inscrigao.                                                          ,

3.5.  0  proponente  devera  preencher todas  as  informa¢6es  contidas  nos  formularios,

estando  sujeito  a  inabilitagao  caso  nao  estejam  completas,  apontem  inconsistencias

ou nao sejam veridicas.

3.6.   E   imprescindivel   a   envio  de  todos   os  documentos  solicitados   neste   edital.   A

Secretaria   Municipal   de   Turismo,    Cultura   e   Meio   Ambiente,   juntamente   com   o

Conselho  Municipal  de  Cultura  se  reserva  ao  direito  de  inabmtar  inscrig6es/propostas

que nao estejam completas.

3.7.  A  Secretaria  Municipal  de  Turismo,  Cultura  e  Meio  Ambiente,  juntamente  com  o

Conselho Municipal de Cultura nao se responsabilizam  par erros no preenchimento do

formulario fisico e recomenda que a  inscrigao seja feita com  antecedencia em  relaeao

ao prazo final`

3.8.   Serao  consideradas  validas  apenas  as  inscrie6es  finalizadas  dentro  do  prazo

previsto.

3.9. A apresentaeao da inscrieao implica previa e integral concordancia do proponente

com as disposig6es previstas neste edital. 0 proponente sera o tlnico responsavel pela

veracidade das  informae6es e documentos encaminhados,  isentando a Secretaria  de

Turismo,  Cultura  e  Meio  Ambiente  e  o  Conselho  Municipal  de  Cultura  de  qualquer

responsabilidade civil ou  penal.

3.10.  Eventual  irregularidade na documentaeao e nas informag6es enviadas  no ato da

inscrigao,  constatadas  a  qualquer tempo,  implicara  na  inabilitagao  ou  desclassificagao

do proponente, sem prejuizo da aplicagao das medidas legais cabiveis.

4.  DATA,  CONDIC6ES,  LOCAL  E  FORIVIA  DE  APRESENTACAO  DOS  PROJETOS

CULTURAIS

4.1.     Os     projetos    culturais,     acompanhados    dos    respectivos    documentos    de

participagao,  deverao  ser  apresentados  ate  a  data  final  de  inscrie6es,   na  sala  da

Secretaria  de  Turismo,   Cultura  e   Meio  Ambiente,   sito   a  Avenida   lsmenia   Batista

i;,i,
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Ribeiro   Velho,   n°   1590,   trevo  de   acesso   a   BR   285,   Municipio   de   Sao   Jose   dos

Ausentes/RS.

4.2.  Podem  habilitar-se a participar:

a)   Pessoas  fisicas   maiores   de   18   anos,   que   representem   espagos  artisticos  ou

culturais,  microempresas  e  pequenas  empresas  culturais,  cooperativas,  instituie6es  e

organizae6es   culturais   comunitarias   com   sede   no   municipio   de   Sao   Jos6   dos

Ausentes/RS.

b)  Pessoas  juridicas  de  Direito  privado,  com  ou  Sem  fins  lucrativos,   cuja  finalidade

estatutaria   esteja   contemplada   no   ambito   cultural   e   que   representem   espaeos

artistjcos e culturais,  pequenas e micro empresas culturais,  cooperativas e  instituig6es

e organizae6es culturais comunitarias, desde que registradas.

d)  Em  caso  de  pessoa juridica  serao  necessarios:  C6pia  do  Estatuto  Social  e Ata  de

Elei?ao  da  Diretoria  da  lnstitui¢ao,  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Juridicas  -  CNPJ,

Certidao  de  Regularidade  com  a  Fazenda  Estadual,  Certidao  de  Regularidade  com  a

Fazenda    Municipal,    Certidao    Quanto    a    DMda    Ativa    da    Uniao,    Certidao    de

Regularidade   com    FGTS,    ntimero   da   conta   bancaria   da   instituieao,    c6pia   dos

documentos  do  responsavel:   RG,   CPF,   comprovante  de  residencia  e  Cadastro  de

Espaeo Cultural  Municipal.

e)  Em  caso de  pessoa fisica:  RG,  CPF,  comprovante de  residencia,  numero  da  conta

bancaria,    Certidao    de    Regularidade    com    a    Fazenda    Estadual,    Certidao    de

Regularidade  com  a  Fazenda  Municipal,  Certidao  Quanto  a  Divida  Ativa  da  Uniao  e

Cadastro Trabalhador(a) da Cultura Municipal.

4.3.   Nao   sera   necessaria   a   apresentaeao   de   projetos   para   os   proponentes   que

participarem da categoria 11, tendo em vista que se trata de live coletiva.

4.4.  As  propostas  deverao  ser entregues  em  envelope  lacrado  e  identificado  com  os

seguintes termos:

EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS CuLTURAIS N° 01/20

Nome Projeto Cultural:

Produtor Cultural:

Endere?o Completo:

4.5.    0    envelope    devera    conter   o    projeto    cultural,    com   titulo    e    referencia    a

area/segmento/categoria cultural predominante nas ag6es a serem  realizadas.
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4.6.  Por ocasiao da  inscrieao,  a proponente declara,  sob as penas da  Lei,  verdadeiras

as informae6es prestadas no projeto e em seus anexos.

4.7.  E de inteira responsabilidade do proponente atender,  em todas as etapas,  a todos

os  requisitos  deste  Edital,  inclusive  considerando  eventuais  pareceres  do    Conselho

Municipal de Cultura.

4.8.   Nao   sera   permitida   a   troca   da   modalidade   cadastral   do   produtor  cultural   de

pessoa fisica  para juridica,  ou vice-versa,  para os proponentes que estiverem  inscritos

no   Edital,   ate   o  encerramento  de  todas   as  etapas   ou   ate  que   o   projeto   esteja

definitivamente desclassificado.

4.9.  0  prazo  de  validade  da  proposta  de  projeto  cultural  6  de  60  (sessenta)  dias  a

contar do protocolo de entrega do envelope.

4.10.   Quaisquer   inseng6es   na   proposta   de   projeto   cultural   que   visem   modificar,

extinguir  ou  criar  direitos,  sem  previsao  neste  edital,  sefao  tidas  como  inexistentes,

aproveitando-se   a    proposta    no   que    nao   for   conflitante   com   este   instrumento

convocat6rio.

5. REcuRsOs OReAMENTARIOs E PREMIACAO

5.1.  0 valor total deste  Edital 6 de R$ 37.723,27  (trinta e sete mil  setecentos e vinte e

tres  reais  e  vinte  e  sete  centavos),  advindos  do  Fundo  Nacional  de  Cultura/Governo

Federal, a partir da Lei n° 14.017, de 29 de junho de 2020,  Programa MTUR/SECuLT -

ALDIR BLANC -MUNICIPIOS,  Plano de Agao 07208420200002-002062.

Dota96es oreamentarias:

09 -Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Meio Ambiente

09.01  -Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Meio Ambiente

13.392.0010 -Administragao Governamental

1 129 -Ac6es Emergenciais ao Setor Cultural

33.90.39.00.00.00.00.1124 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica

09 -Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Meio Ambiente

09.01  -Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Meio Ambiente

13.392.0010 -Administra?ao Governamental

1129 -A96es Emergenciais ao Setor Cultural

33.90.36.00.00.00.00.1124 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Fisica

09 -Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Meio Ambiente

09.01  -Secretaria  Municipal de Turismo Cultura e Meio Ambiente
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13.392.0010 -Administragao Governamental

1129 -A96es Emergenciais ao Setor Cultural

33.90.30.00.00.00.00.1124 -Material de Consumo

09 -Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Meio Ambiente

09.01  -Secretaria Municipal  de Turismo Cultura e  Meio Ambiente

13.392.0010 -Administragao Governamental

1129 -Ag6es Emergenciais ao setor cultural          ,

33.50.43.00.00.00.00.1124 -Subvene6es Sociais

09 -Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Meio Ambiente

09.01  -Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Meio Ambiente

13.392.0010 -Administraeao Governamental

1129 -A96es Emergenciais ao Setor Cultural

33.60.45.00.00.00.00.1124 -Subven¢6es Econ6micas

5.2.   0   valor   do   premio   sera   de   acordo   com   cada   categoria   e   sua   respectiva

modalidade, conforme descrito nos itens 6 ao  10 deste edital.

5.3.  Os  recursos  da  premiaeao  sefao  transferidos  aos  proponentes  selecionados  em

uma  parcela,  de acordo com  cada  categoria,  em  conta  bancaria  informada  no  ato da

inscrieao da proposta.

5.3.1.  A  premiaeao  sera  depositada  em  conta  corrente  ou  poupanea  do  proponente

selecionado,   no  prazo  de  at615  dias  ap6s  a   homologagao  do  resultado   para  as

CATEGORIAS  IV  e  V,   no  prazo  de  ate  15  dias  ap6s  a  execucao  da  live  para  as

CATEGORIAS   11   e   111,   e   no   prazo   de   ate   15  dias   ap6s  entrega   do   video   para   a

CATEGORIA I.

5.3.2.   0  valor  sera  transferido  apenas  em  conta  bancaria  que  esteja  no  nome  do

proponente selecionado.

5.4.   Ap6s   a   selegao,   caso   exista   sobra   financeira,   considerando   o   valor   global

destinado a  este edital  de  R$ 37.723,27  (trinta e sete mil  reais setecentos e vinte tres

reais e vinte e sete centavos),  o valor remanescente podefa ser objeto de outro edital

de   seleeao   projeto   ou   devolueao   a   Secretaria   Nacional   de   Cultura,    conforme

determinagao do Minist6rio de Turismo,  de acordo com a  Lei  n°  14.017/20.

5.5.   Caso   haja   urn   numero   de   propostas   habilitadas   e   selecionadas   superior   ao

previsto    neste    edital,    o    valor    global    destinado    as    categorias    sera    diminuido
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proporcionalmente  ao  ndmero  de  propostas  selecionadas,  com  exceeao  da  categoria

Ill.

6.   DAS   DISPOSIC6ES   ESPEciFICAS   DA   CATEGORIA   I   -   "Queijo   artesanal

serrano"

6.1.  A  Categoria  I  -"Queijo  artesanal  serrano"  sera  destinada  a  premiar  atrav6s  de

contrapartida  cultural  produgao  artistica  inedita,  preferencialmente  autoral,  em  video

editado  e  finalizado  por  pessoa juridica  que  para €ssa  categoria  pode  ser de  fora  do

municipio,   desde   que   tenha   comprovadamente   realizado   atividades   culturais   no

municipio   nos   dltimos  dois   anos,   desde  que  o  video   seja  feito   com   queijarias  e

produtores  de  queijo  estabelecidos  em  Sao  Jose  dos  Ausentes,   para  difusao  em

plataformas digjtais sobre a importancia e valorizagao do Queijo Artesanal Serrano.

6.1.1.   Sera   premiada   nessa   categoria   uma   produtora  de  video   capaz  de   gravar,

produzir,   editar  e   entregar   pronto   e  finalizado   urn  video   de   divulga?ao   do   queijo

artesanal serrano,  com duraeao de no minimo 01  e no  maximo 02  minutos,  em  ate 20

dias homologado o resultado desse edital.

6.1.2.  a valor maximo do ptemio referente a esta categoria,  sera de R$ 2.323,27  (dois

mil  e  trezentos  e  vinte  e  tres  reais  e  vinte  e  sete  centavos),  e  sera  transferido  em

parcela  dnica  para  conta  nominal  em  nome  do  proponente  premiado,  em  ate  15  dias

ap6s entrega do video pronto e finalizado.

6`2.    0    video,    com    a    produeao    artistico    cultural,    deve    seguir    as    seguintes

especificag6es e orientag6es:

a)  a  conteudo tern que  ser gravado  na  horizontal,  atrav6s  de camera  digital  Ful  HD  e

Drone.

b) o video gravado deve ter duraeao de no minimo 01  e no maximo 02 minutos;

c) formato  do  video  leve  para  divulgagao  em  redes  sociais,  e  outro formato  capaz de

garantir qualidade em grandes telas e fulHD

d) o video nao deve conter nenhuma logo, escrita de cfeditos ou algo;

e)  0 video  deve  contemplar a  arte  de fazer o  queijo  artesanal  serrano,  sua  hist6ria,

tradig6es e produeao.

6.2.1.   0   video   deve   ser  disponibilizado   no   Youtube   e   seu   link   enviado   para   os

conselheiros de cultura,  6rgaos que promovem a cultura em  Sao Jose dos Ausentes e

queijarias envolvidas nas gravae6es, em ate 20 dias ap6s homologado o resultado.
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7.   DAS   DISPOSIC6ES   ESPEciFICAS   DA  CATEGORIA  11   -  "ESPETACULO   EM

LIVE„

71.  Categorla  H  -Serao  premiados  nessa  categoria  artistas  da area da  milsica  e arte

em  tela  ate  urn  valor total  de  R$  16.800,00     Nesta  categoria  nao  sera  exigldo  termo

contratual   de   compromisso,   pois   nao   ha   assungao   de   obriga96es   futuras   pelos

agentes premiados.

7  1  1    Poderao  participar  da  llve,   artlstas  cadastrados  na  Secretaria  de  Turismo  e

Cultura  de  Sao  Jos6  dos  Ausentes,  conforme.Ata  de  homologacao  pelo  Conselho

Municipal   de   Cultura,   com   no   minimo   2   anos  de  comprovada   atuagao   conforme

exjgencia da  Lei Aldjr Blanc.

712SerarealizadaumalivecoletivaentreosartlstasdeSaoJos6dosAusentes,em

local  a  ser  posterlormente  deflnldo  como  resultado  do  edital  de  selegao  de  projetos

culturals   02/2020,   coma   contra   partlda   de   valores   destlnados   a   manuten¢ao   de

espa9os.

7.1.3.DeveraosertomadostodososcuidadosdeprevengaoaoCOVID-19duranteos

preparativos e transmissao da live.

7 2.  Na  Categorla  11  -"Espetaculo  em  live"  estima-se  a  concessao de  18  premios,  no

valor maximo  de  R$  933,33  (novecentos e trlnta  e tres  reais  e trinta  e tres  centavos),

para cada particjpante contemplado.

7.2.1.    Havendo  menor  quantjdade  de  inscri¢6es  do  que  a  quantidade  estimada  no

item7.2,ovalorresultantesefaobjetoderateioentretodosqueparticiparem.

7.2.2.    Da  mesma  forma,  havendo  maior  quantidade  de  inscric6es  contempladas  do

que  o valor estimado  o mesmo sera  redistribuido  proporcionalmente  de acordo  com  a

quantidade  de  participantes.  Exemplo:  se  houver  20  proponentes  habilitados,  o  valor

individualmenteconsideradosefadeR$840,00(oitocentosequarentareais).

a) 0 tema para a composicao arti'stica para a LIVE 6 livre,  no entanto,  nao deve conter

elementos que  remetam a  racismo,  preconceitos,  sujcidio,  consumo de alcool,  drogas

e pornografja.

b) a LIVE nao pode ser realizada em residencias;

c)  a transmissao ao vivo deve ser realizada  com,  no minimo,  02  (dois) dispositjvos de

transmjssao;

d) a  LIVE  sera transmjtida  pelo perfu do facebook de urn dos proponentes em  comum

acordo.  Lembrando que a Associacao de Pousadas e Hoteis urbanos e  Rurais de Sao

Jos6  dos  Ausentes,  uma  entidade  privada  com  fins  turl'sticos  e  culturais  coloca  seu

perfil a disposie5o para a transmissao em comum acordo com os artjstas.

e) a LIVE deve comeear pontualmente no horario das 19 horas;
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f) a LIVE deve ter duragao minima de  1 hl0min e no maximo  lh45min;

g)  a  live  nao  podera  ter  patrocinadores  ou  menc6es  de  creditos  que  nao  sejam  os

referentes a este edital ou a Lei n° 14.017/20.

8.    DAS    DISPOSIC6ES    ESPEciFICAS    DA    CATEGORIA    Ill    -   SON,    LUZ    E

TRANSMISSAO PARA AUSENTES CULTURAL

8.1.  Categoria  Ill  -Sera  premiada  pessoa  fisica  ou juridica  que  forneca  sonorizagao,

iluminagao,  transmissao e  internet  para a  live  a  se/ realizada  pelos artistas  inscritos  e

selecionados  conforme  categoria  11  deste  edjtal,  n.o  valor  de  R$  2.600,00  (dois  mil  e

seiscentos reais).

8.1.1.  A  sonorizaeao  deve  ser de  acordo  com  as  seguintes  especificag6es  t6cnicas:

Caixas  de  som  compativel  para  os  mdsicos  e  para  transmissao  online  ,1   mesa  de

som,   kit  de   microfone   para   bateria,   cubo  de   baixo,   cubo  de  guitarra   Microfones,

pedestals, cabeamento necessario,  1  t6cnico de som.

8.1.2.   A   iluminagao  deve   ser  de   acordo   com   a   seguinte   especificaeao  tecnica:   6

movings  head,16 canh6es  par led,  estrutura  box truss q25  ou q30  compativel  com  o

local,  maquina  de fumaga,  mesa de  ilumina9ao,  1  tecnico de  iluminagao,  cabeamento

necessario.

8.1.3    A transmissao  deve  ser obrigatoriamente  pela  internet,  atrav6s  de  facebook  e

youtube,  do  perfil de urn dos artistas podendo ser tamb6m  do  perfil do  proponente da

categoria  Ill.

8.1.4    0 proponente pode transmitirtambem via esta9ao de radio.

8.1.5    0   proponente   deve   apresentar   sinal   de   internet   capaz   de   suportar   a(s)

transmissao(6es)  atraves  de  youtube  e  facebook,   alem  de  possiveis   outras   redes

socjais e ou  radio.

8.1.6    Todos    os    equipamentos    aos    quais    refere    a    categoria    Ill    devem    estar

disponiveis,  prontos e  instalados  para  a  live  que  comegafa  as  19  horas do  dia  05  de

dezembro  em  local  a  ser definido  (a  data  podefa  ser modificada,  em  comum  acordo

com os artistas premiados,  para o sabado imediatamente seguinte).

8.1.7     0  proponente da  categoria  Ill  recebefa  o  ptemio  em  ate  15 dias  da  realizagao

da  live.
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9.  DAS  DISPOSIC6ES  ESPEciFICAS  DA  CATEGORIA  IV  -  FAZENDO  COM  AS

MAOs

9.1.  Categoria  lv -Fazendo com as maos -Fomento ao aperfeigoamento dos artesaos

atraves   de   aquisieao  de   materiais  de  trabalho   para  entidade   culturais   ligadas   ao

artesanato;

9.1.1.   Entidades   com   fins   culturais   expressos   em   seus   atos   constitutivos   podem

apresentar  proposta  de  aquisigao  de  materiais  para  fomento  a  arte  e  cultura  de  seus

membros (associados/inscritos e afins),  no valor R$2.000,00 (dais mil reais).

9.1.2. A entidade deve ter suas ativjdades no  municipio de Sao Jose dos Ausentes ou

estar inscrita com sede em Sao Jose dos Ausentes.

9.1.3    0s   materiais  a   serem   adquiridos  devem   ser  aqueles  que  servem   para   as

atividades artistico-culturais as quais se destina a entidade proponente.

9.1.4    0 valor destinado como pfemio nesta categoria  lv sera pago em ate  15 dias da

data do resultado do proponente contemplado.

9.1.5    0  proponente contemplado  devera  realizar prestaeao  de  contas da  compra  do

material em at615 dias ap6s recebimento dos valores.

10.  DAS  DISPOSIC6ES  ESPEciFICAS  DA  CATEGORIA  V -MELHORANDO  IVIEU

ESPAC0 CULTURAL

10.1.     Categoria V -Melhorando  meu  espaeo cultural -Aquisigao de  bens e servigos

vinculados  ao  setor cultural,  sendo  possiveis  reformas  e  constru96es  a  entidades  de

promogao da cultura do municipio de Sao Jose dos Ausentes.

10.2.   A   Entidade   cultural   precisa   apresentar  projeto   de   melhoria   e/ou   reforma   do

espaeo a ser realizada atraves dos recursos oriundos da  Lei Aldir Blanc.

10.3.   Cons`deram-se  entidades  culturais  existentes  no  municipio  de  Sao  Jose  dos

Ausentes aquelas  inscritas  perante a  Secretaria  de Turismo e  Cultura  e  homologadas

pelo Conselho de Cultura.

10.4.    Os    recursos   serao    pagos    ate    15    dias    ap6s    resultado   de    proponentes

contemplados.

10.5.  0 proponente tera ate 30 dias ap6s recebidos os valores para realizar prestacao

de  contas de  uso dos  recursos de acordo com  proposta  apresentada  e  contemplada

segundo esta categoria V.

10.6.  0 valor destinado para a categoria V e de R$  14.000,00 (quatorze mil reais).

10.7.  Havendo  mais de  uma entidade  contemplada  na  categoria V o valor descrito  no

item  10.6 devera ser rateado entre os contemplados ate o maxjmo de 3 proponentes.
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10.8.    Nao   havendo   entidades   inscritas   e   contempladas   nessa   categoria   esses

recursos serao destinados para rateio na Categoria 11 -Espetaculo em Live.

11.  DA HABILITACAO E DA sELEeAO DOs  pROuETOs cuLTURAis

11.1   A   habilitagao   sera   realizada   pelo   Conselho   Municipal   de   Cultura,   conforme

Portaria  18/2020 de  17 de novembro de 2020.

11.2. 0 Conselho Municipal de Cultura verificara se os projetos foram apresentados de

acordo com as normas estabelecidas neste Edital, ,habilitando ou irrabilitando-os.

11.3.  A  analise  da  habilitagao  dos  projetos  sera  consienada  em  ata  do  Conselho

Municipal de Cultura

11.4. A seleeao sera realizada  pelo Conselho  Municipal de Cultura.

11.4.1.A   Prefeitura  Municipal  de   Sao  Jos6  dos  Ausentes  divulgafa  o  resultado  da

selecao    no    site    www.saoiosedosausentes.rs.aov.br,    para    conhecimento    amplo,

contendo a lista dos selecionadas.

11.5.  Eventual  reourso sobre a decisao de inabilitaeao do Conselho de Cultura de Sao

Jose dos ausentes tera cabimento no caso de erros formais.

11.6.  0  proponente  tefa  02  (dois)  dias  corridos  ap6s  a  publicaeao  do  resultado  para

recorrer da inabilitaefo.

11.7.  E  vedada  a  participaeao  nos  projetos  habilitados  para  a  seleeao,  em  qualquer

fungao,   mesmo  que  gratuitamente,  de  membro  de  Conselho  Municipal  de  Cultura,

titular  ou  suplente,  e  seus  respectivos  parentes  ate  segundo  grau,  na  linha  reta  ou

colateral,  consanguineos e afins,  c6njuges ou companheiros (as).

11.8.   Caso  o  fato   previsto   no  item   11.7.   seja  constatado  ap6s  a  distribuigao   pera

avaliaeao  dos  projetos,  o  avaliador sera  afastado  do Conselho  Municipal  de  Cultura  e

imediatamente substituido, ficando tedas as nctas atribuidas pelo mesmo anuladas.

11.9.  Serao avaliados todos os prQjetos oulturais habilitados.

11.10.  0 Conselho Municipal de Cultura avaliafa o merito dos prQjetos,  de acordo com

os seguintes critchos e pontuag6es:

CRITERIO PONTUACAO  MAXIMA

Coerencia entre as ag6es propostas e as diretrizes do Edital 10

Relevancia cultural e originalidade das atividades  propostas 10

Planejamento do  projeto  (clareza,  viabilidade,  exequibilidade) 10

e capacidade tecnica

Legado e perspectiva de contjnuidade das ag6es do projeto 10

TOTAL 40
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11.10.1.   Havendo   empate   de   pontuagao   entre   as   propostas,   a   classificagao   deve

considerar prioridade  para  o  projeto/entidade/artista que tern mais tempo de  atividade

no  Municipio.

11.10.2.  Persistindo o empate,  a classificaeao sera realizada  por sorteio.

11.8.  Os demajs projetos serao considerados nao classificados

12.  DOS RECURSOS

12.1.  Da decisao  relativa  a  habilitaeao e selegao dps projetos culturajs cabera recurso

dnico,  no prazo maximo de 2 (dois) dias dteis ap6s a publicagao dos resultados.

12.2.   0   recurso,   dirigido  Conselho   Municipal   de   Cultura,   devefa   ser  encaminhado

exclusivamente pelo endereeo eletr6nico secturausentes@gmall.com.

12.3.  0  recurso  devera  conter apenas  as  raz6es  recursais,  sendo  vedada  a  inclusao

de  documentos  (anexos)  ou  informag6es  que  deveriam  constar  originariamente  no

projeto inscrito.

12.4.  Os recursos serao analisados pela diretoria do Conselho Municipal de Cultura.

12.5.   0   resultado  da   analise  dos   recursos  sera  consignado  em   ata  do   Conselho

Munjcipal   de   Cultura   e   estafa   disponivel   na   pagina   eletr6nica   do   Municipio,    no

enderegowww.saoiosedosausentes.rs.aov.br.

12.6.  Realizados todos  os  ritos  e  obedecidos  os  prazos  previstos,  cabefa  ao  Prefeito

Municipal  a  homologaeao  do  resultado  definitivo  do  Edital,  o  qual  sera  publicado  na

pagina eletr6nica do Municipio,  no endereeo descrito no item  12.5.

13. DAs Dlsposie6Es FiNAls

13.1.  Esclarecimentos acerca do conteddo deste edital de selegao de projetos culturais

poderao ser obtidos atraves do correio eletr6nico: secturausentes@gmail.com

13.2.  0 proponente selecionado,  qualquer que seja a categoria,  autorizara a  Prefeitura

Municipal,  atraves  da  secretaria  de  Turismo  e  cultura  de  Sao  Jose  dos  ausentes  a

difundir e/ou publicar imagens da proposta,  inscrigao e conteudo selecionado.

13.3.  A  inscri9ao  neste edital  de  selegao  de  projetos  culturais  autoriza  a  utilizacao  de

imagens,  audios  e  videos  enviados,  assim  como  a  gravaeao  nestas  midias  no  dia  da

apresentacao, quando for o caso, quanto ao proponente e artistas selecionados.

13.4.  0  proponente e o i]nico e exclusivo  responsavel  pela contratagao dos servigos e

compras  necessarias  ao  atendimento  das  exigencias  da  sua  proposta,  respondendo

civil e criminalmente  por qualquer irregularidade.

13.5      A   Secretaria   de   Turismo   e   Cultura   nao   se   responsabiliza   pelo   transporte,

montagem, desmontagem, guarda de objetos utilizados nas interveng6es,  live,  e ainda,
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por    equipamentos    de    seguranea    necessarios,    sendo    de    unica    e    exclusiva

responsabilidade do artista e proponente selecionado.

13.6      E   de   responsabilidade  dos  artistas  e   proponentes   selecionados   arcar  com

todas   as   despesas,   tais   como:   alimentagao,   transporte,    hospedagem   e   demais

despesas necessarias, para a execueao de sua proposta, quando for o caso.

13.7     Ao se inscrever,  o proponente declara que todas as informae6es prestadas sao

verdadeiras,  que  os  elementos  ou  qualquer tipo  de  trabalho  utilizado  ou  incluido  na

proposta/inscrigao  nao  violam  qualquer direito  de  uso  de  imagem  ou  de  propriedade

intelectual de terceiros,  concordando em  assumir exclusiva  responsabilidade  legal  par

reclamaeao,   agao   judicial   ou   litigio,   seja   direta   ou   indiretamente,   decorrente   da

exibieao ou uso dos trabalhos.

13.8      Qualquer   reprodugao,    divulgagao,    representagao,    citagao,    execugao    e/ou

utilizagao   de   direito   autoral    protegido   de   terceiro(s),    o   proponente   devera    ser

exclusivamente  responsavel  por toda  e  qualquer autorizagao/licenea/cessao  (previa  e

expressa),   bern  como  pelo  pagamento  e  Onus  de  qualquer  recolhimento  relativo  a

direitos autorais.

13.9      A  Prefeitura  Municipal  de  Sao  Jose  dos  Ausentes  fica  reservado  o  direito  de

ampliar,   prorrogar,   revogar,   cancelar  ou  anular  este  edital  de  seleeao  de   projetos

culturais,  havendo motivos ou justificativas.

13.10   Constitui  obrigacao do  proponente  indenizar ou  ressarcir todo e qualquer dano

que vier a causar a terceiros.

13.11    Nao  serao  aceitas  propostas  com  conteddo  religioso,   politico  partidario,  que

fa¢am  apologia  a  violencia,  preconceito  e/ou  intolerancia.  Tambem  nao  serao  aceitas

propostas  que  infrinjam  os  direitos  humanos  e/ou  que  contenham  qualquer  tipo  de

elemento   discriminat6rio  a   minorias   ou   a   pessoas  em   situagao   de   vulnerabilidade

social  ou  econ6mica,  seja  por  cor de  pele,  etnica,  naturalidade,  ascendencia,  idade,

genero,  orientaeao sexual,  religiao,  aparencia fisica,  defici6ncia, entre outras.

13.12   Quaisquer  casos  omissos  serao  resolvidos  pela  Prefeitura  Municipal  de  Sao

Jose dos Ausentes  atraves da  Secretaria  de  Turismo  e  Cultura  e  o  Juizo competente

para  dirimir  quaisquer  conflitos  decorrentes  deste  edital  sera  o  da  comarca  de  Born

Jesus.
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Prefeito Municipal de Sao Jose dos Ausentes/RS em Exercicio
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ANEXO I

DO  EDITALDAS FAS ES DO EDITAL

ETAPA DESCRICAO DA ETAPA DATAS

1 Publicaeao do Edital. 19 de novembro de 2020           ,19deoutubroa24denovembrode2020

2 Envio das propostas pelos proponentes.

3 Analise e Seleeao das propostas pela Comissao. 25   a   27   de   novembro   de2020

5 Divulgaeao do resultado preliminar. 30 de novembro de 2020

6 lnterposigao de recursos contra o resultado preliminar. 30   de   novembro   a   01    dedezembrode2020

7 Analise dos recursos pela Comissao. 02 de dezembro de 2020

8 Publicagao    do    resultado   dos    recursos   e    resultado 03 de dezembro de 2020

definmvo com homologaeao.
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ANEXO  11

PROJETO CULTURAL

DADOS  DE  IDENTIFICACAO

CATEGORIA:

Modalidade:

Proponente:

(    ) Pe;soaJuridica-PJ

(    ) PessoaFisica-PF

N° do cadastro na See. Turismo e Cultura homologado pelo Conselho de Cultura:

Endereeo:

E-rna": Telefone:

Em caso de o proponente ser PJ:

Representante legal:

Endereeo:

E-mail:

CPF:

Telefone:

APRESENTACAO

a)   Ag6es Propostas:
(Descreva    as    a?6es    e/ou    atividades   que   serao    realizadas    e/ou    produtos   que    sefao
desenvolvidos, que constituirao as metas do Plano de Trabalho apresentado para a contratag5o)
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b)   Justificativa e objetivos:

(Apresente  as causas e oporfunidades para  a  reElizagao do. pr`ojeto e os resultados esperados,`cdnsiderando os objetivos pretendidos com as a?6es propostas)

c)    Legado e perspectiva de continuidade:

(Apresente o legado cultural a ser gerado e a perspective de continuidade das ag6es propostas)

d)   Quando  se  tratar  da  categoria  V,  sera  necessario  anexar  projeto  basico  (desenho)  da

area a ser reformada/ampliada/construida,  dando condig6es a que o Conselho de Cultura

possa avaliar a destinaeao do recurso.

e)   Quando se tratar de categorias lv e V, sera necessario anexar pelo menos urn oreamento

conforme proposta.

EXECUCAO FISICA

\J' ,e, ,,C,\,\,\,\)  r,`-. `^  r' --..--.-.- ' ----- _
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%iv`:'|Cg.aaia8..i::;tiri5iJ€_i:-qur€-iii;ri;;d-e$6n_v_o_.|yi_d_osdurantea-realizagao.Insiramais
linhats, -se necessario. Pode ser uma meta apenas.•b) 6Jantidade:  informe a qu_antif!.ade a .Se: 3.X±e_P_!t€3£;
uc')`E:oar':.:suvti€..:J#;r-oJa`igi::-(itf3-rfbbrig3:PP?)_=i:d!q_u.e^^C.o^:,:,^Se^rra^::^m,Pnr^°,Vaa<df:i..na;s
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ap.I;;i%Uavg.ass:'y5=u=:6r-3:V::;;-a -i=i6goria  e  forma  mais  coerente  de  prestagao  de

para preenchimento.Orientagdes

contas

Meta Quantidade Forma de Comprovaoao
Item1 '''1''''''''11'''''1'_
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ANEX0  Ill

DECLARACAO

Eu,

legal do  projeto da categoria

representante

declaro estar de
acordo com  os termos do  Edital  para Selegao de  Projetos Culturais  n°

no ambito das ag6es de socorro ao setor cultural previstas nos incisos  11  e Ill  do art.  2°

da  Lei  n°  14.017/2020  e  estar  ciente:  a)  de  meus`direitos,  deveres  e  procedimentos

definidos  pelos  atos  normativos  que  regem  o  certame,  comprometendo-me  a  cumpri-

los,  zelando  pela  observancia  de  suas  determinae6es;  b)  de  que  as  informac6es  e

documentos  apresentados  neste proj.eto sao de minha  jnteira  responsabilidade,  sendo

a expressao da verdade; c) de que os profissionais listados no projeto estao cientes de

sua  participaeao;  d) de que,  caso contratado,  realizarei o objeto do projeto,  bern como

o retorno e a contrapartida de interesse pl]blico indicado neste Edital (se houver); e) de

que  toda  a  realizagao  do  projeto  e  de  minha  responsabilidade,  f)  de  que   nao  fui

considerado inid6neo para  contratar com  a Administragao  Publica;  g)  de que  somente

poderei   contratar  empresas   id6neas  como  fornecedoras  de   bens  e   prestaeao  de

servigos,  ap6s  consulta  ao  Cadastro  Nacional  de  Empresas  lnid6neas  e  Suspensas

(CEIS),  existente no  Portal da Transparencia  (www.portaldatransparencia.gov.br/cels/);

h)   de   que   deverej   comunicar  a   Secretaria   Municipal   de   Turismo,   Cultura   e   Meio

Ambiente do Municipio de Sao Jose dos Ausentes/RS qualquer modjficaeao na  minha

sjtuaeao  particular,  quanta  a  capacidade tecnica  ou juridica,  idoneidade financeira  ou

regularidade fiscal,  dados cadastrais,  assim como alterag6es no conteudo do projeto.

Por ser expressao de verdade, firmo o presente.

'   em              de
2020.

Nome e assinatura do representante legal do proponente

zi27Ai  i2z the^
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ANEXO  IV

AUTORIZACAO  DE  USO  DE IMAGEM

imagens      do      projeto

categoria

[titulo       do       projeto]

AUTORIZO   o   uso   de

referente      a

a   Secretaria   Municipal   de   Turismo,   Cultura   e   Meio   Ambiente   do

Municipio  de  Sao  Jose dos Ausentes/RS  para  utilizar e  reproduzir imagens do  projeto

em ag6es de promo9ao e capacitagao,  inclusive divulgagao na imprensa, em catalogos

e impressos, em contei]dos audiovisuais,  cards e demais conteddos eletr6nicos (web e

e-mail).

E,  por estar justo  e  acordado,  firmo  o  presente  Termo  de Autorizagao  de  Uso

de  lmagem.

'   em             de

zzi22Z  /2.2 C /rj,3

Name e assinatura do representante legal do proponente
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ANEXO V

MODELO DE PEDID0 DE RECONSIDERACAO (recurso)

A Conselho de Cultura de Sao Jos6 dos Ausentes

PROJETo no           /

inscrito   da   proposta

inscrito  sob  CPF  no

(nome  completo),   portador  do  RG

proponente

.   venho

interpor  recurso  contra  decisao  proferida  pelo  Conselho  de  Cultura  de  Sao  Jose  dos

Ausentes,  decisao  esta  que  considerou  nao  pontuado/nao  aprovado  o  Projeto  acima

citado, expondo para tanto os fatos fundamentados a seguir:

Dos  motivos:

Fundamentaeao para o pedido de reconsideragao. Termos em que,  pede deferimento.

LJocf i), _I _I _ (Assinatura do Proponente)
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ANEX0 VI

TERrvio DE REspoNSABiLIDADE E CoMPRolvllsso

0  Municipio  de  Sao  Jose dos Ausentes,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  n° 92868850/00001-

24,  situado  a  Rua  Professor  Eduardo  Pereira,  n°442,  Bairro  centro  CEP  95280-000,

Rjo Grande do SUL -RS,  neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal,

Sr.  Ernesto Valim  Boeira,  brasileiro,  solteiro,  portador do  RG  n°  8094666115   SSP-RS,

inscrito  no  CPF  sob o  n°  008.159.230-23,   residents e domiciliado  nesse  Municipio,  no

exercicio   de   suas   atribuie6es   legais   e   regulamentares,    doravante   denominado

CONCEDENTE    e

CNPJ/CPF  no

CEP

[NOME     DO     PROPONENTE] jnscrito     no

sediado  na Av./Rua _,  n° _,  Bairro
Rio  Grande  do  Sul  -  RS,  neste  ato  devidamente  representada  pelo

§eu  Presidente,  Sr.

no

brasileiro,  casado/solteiro,  portador  do  RG

SSP-RS,  inscrito  no  CPF  sob  o  n°

domiciliado  na  Av./Rua

residente  e

n°_,  nesse  Municipio,  doravante denominado

PRODUTOR(A)   CULTURAL,   celebram,   de  acordo  com   o  resultado   do   Edital   para

Selegao  de  Projetos  Culturais  n° no  ambito  das  ag6es  de  socorro  ao

setor  cultural   previstas   no   inciso   Ill   do   art.   2°  da   Lei   n°   14.017/2020,   o   presente

TERMO   DE   RESPONSABILIDADE   E   COMPROMISSO,   que   sera   regido   pela   Lei

Municipal  n°  1536/2020,  que  institui  programa de  apoio  e financiamento  a  cultura  para

fins de aplicaeao dos recursos da Lei  Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020,  a Lei

Aldir Blanc e,  no que couber,  pela  Lei  Federal  n° 8.666,  de 21  de junho de  1993,  bern

como termos e condig6es estabelecidas nas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJETO

0 presente Termo de Responsabilidade e Compromisso tern por objeto a execugao do

projeto  cultural                  [nome  do  projeto]

para  Selegao de  Projetos  Culturais n°

selecjonado  no  ambito  do  Edital

/2020, no ambito das  ae6es de socorro

ao  setor  cultural  previstas  no  inciso  Ill  do  art.  2°  da  Lei  n°  14.017/2020,  que  integra,

como Anexo, o presente instrumento,  independente de transcri9ao.

cLAusuLA SEGUNDA -DA EXEcueAO

2.1   0  objeto  do  presente  Termo  de  Responsabilidade  e  Compromisso  devera  ser

executado  de  acordo  com  o  projeto  apresentado  por  ocasiao  da  inscrigao  no  Edital

para Seleeao de Projetos Culturais n° /2020 e Projeto Cultural  aprovado.

fe" #p,le)
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2.2.  0  produtor  cultural  podera  realizar  ajustes  no  Projeto  Cultural,  visando  realizar,

com     maior    eficjencia,     o     objeto     do     Projeto     Cultural,     devendo     solicitar     ao

CONCEDENTE,   prevjamente,   a   formalizagao   de   termo   de   aditamento   com   essa

finalidade.

2.3  0  objeto  do  presente  Termo  de  Responsabilidade  e  Compromisso  somente  sera

concluido  ap6s  o  cumprimento  do  plano  de  execueao  fisico  (quando  couber)  previsto

no  Projeto Cultural.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR E DO REPASSE

3.1.   0  valor  bruto  do  presente  Termo  de  Responsabilidade  e  Compromisso  e  de

RS (                           ),   sendo  que  o  mesmo  sera  transferido  em  parcela
tlnica.

3.2.  0  repasse  sera  efetuado  pelo  CONCENDENTE  ao  PRODUTOR(A)  CULTURAL

mediante credito em conta bancaria por ele informada.

3.3.  Antes  do  repasse,  em  ate  _  (                  )  de  solicitagao  formal  feita  pelo

CONCEDENTE  o(a)   PRODIJTOR(A)  CULTURAL,   pelo  e-mail  informado  ro  projeto

cultural  descrito  na  clausula  primeira,  este  devera  apresentar  as  certid6es  negativas

nalativas a regulandade fiscal, trabalhista e previdenciaria,  de que trata o art.  29 da  Lei

no 8.666/1993.

3.4.  Apresentadas  as  certid6es  na  forma  do  subitem  3.3  desta  clausula  e  estando

reguleres, o CONCEDENTE efetuafa o repasse em at615 (qujmze) dias uteis.

CLAUSULA QUARTA -DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As  despesas  decorrentes  do  presente  Termo  de  Responsabilidade  e  Compromisso

ocorrerao por conta do seguinte recurso financeiro:

Unidade Ongamentaria:

Atividade/Projeto: _
Elemento:

Recurso:

Empenho  no.

Data do Empenho:

CLAUSULA QulNTA -DOS PRAZOS

5.1.  0  prazo  de  execugao  do  projeto  cultural  com  exce¢ao  das  categorias  11  e  Hl  do

edital  de  Seleeao  001/2020  previsto  na  clausula  primeira  inicia  no  dia  imediatamente

f ez;; /2rf t ht .`



Prefeitura Municipal de Sao ]os6 dos Ausentes
Rua Prof;essor Huardo lndcio Perelra -442 CI;P: 95.280-000 Rio Grandc do Sul (54) 3234-I loo

seguinte  ao  do  repasse  dos  recursos  financeiros  e  termina  em  conformidade  com  a

duragao prevista no cronograma de execueao.

5.2.  0  prazo  de  vigencia  do  presente  Termo  de  Responsabilidade  e  Compromisso  e

de 4 (quatro) meses a contar da data da  publicaeao de sua sumula  na imprensa oficial

do  Municipio.

CLAuSULA SEXTA -DOS DIREITOS E DAS 0BRIGAC6ES

6.1  Dos direitos:                                                                                ,

6.1.1    Do   CONCEDENTE:   receber   o   objeto   deste   Termo   de   Responsabilidade   e

Compromisso nas condie6es avengadas.

6.1.2 DO(A)  PRODUTOR(A) CULTURAL:  receber o valor na forma estabelecida.

6.2 Das obrigae6es:

6.2.1  DO CONCEDENTE:

6.2.1.1   Efetuar  os  pagamentos  na  forma  pactuada  no  Termo  de  Responsabilidade  e

Compromisso.

6.2.1.2   Fiscalizar  a   execugao   deste   Termo   de   Responsabilidade   e   Compromisso

conforme disposto no art.  67 da Lei Federal  n° 8.666/1993 e art.  9° da Lei Municipal  n°

1536/2020,  que  institui  programa  de  apoio  e  financiamento  a  cultura  para  fins  de

aplicagao dos  recursos da  Lei  Federal  n° 14.017,  de 29  de junho  de  2020,  a  Lei  Aldir

Blanc.

6.2.1.3  lndicar formalmente  a  gestor  e/ou  fiscal  para  acompanhamento  da  execueao

do Termo de Responsabilidade e Compromisso.

6.2.1.4   Fiscalizar   e   acompanhar   a   execu¢ao   e   o   cumprimento   das   obrigae6es

assumidas   pelo(a)   PRODUTOR(A)   CULTURAL,   o   que   inclui   a   comprovaeao   da

realizaeao  do  projeto  de  nos  termos  em  que  foi  apresentado  quando  da  inscrieao  no

Edital para Selegao de Projetos Culturais n° 001  e 002/2020.

6.2.1.5     Emitir    parecer    sobre    os    atos    relativos    a    execueao    do    Termo    de

Responsabilidade e Compromisso.

6.2.2  DO(A)  PRODUTOR(A) CuLTURAL:

6.2.2.1   Executar  o  projeto  consoante  o  previsto  no  Edital  para  Selegao  de  Projetos

Culturais n° 001  e 002/2020, em especial o seguinte:

a) cumprindo as ag6es do projeto, de acordo com o aprovado:

b) realizando o retorno e contrapartida de interesse pdblico,  quando couber;

c)  de  acordo  com  o  cronograma  de  execugao  fisico-financeiro,  com  duraeao  maxima

de quatro (meses);

zz2rf/2{tcjA
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6.2.2.2  Executar as obrigag6es  previstas  no  Edital  para  Selegao de  Projetos Culturais

no ool  e 002/2020.

6.2.2.3 Assumir integral  responsabilidade  pela  boa  e eficiente  execucao do  Termo  de

Responsabilidade e Compromisso,  na forma do que disp6em a legisla?ao em vigor e o

Termo de Responsabilidade e Compromisso.

6.2.2.4    Corrigir,    durante    a    execueao    do    projeto,    eventuais    apontamentos    do

CONCEDENTE.

6.2.2.5 0bservar os requisitos mfnimos de qualidade, utilidade e seguranga.

6.2.2.6 Efetuar o recolhimento de todos os impostos, taxas e encargos sociais devidos,

na forma da lei, decorrentes da produgao e execugao do projeto cultural.

6.2.2.7  Responsabilizar-se  pelos  compromissos  e  encargos  de  natureza  trabalhista,

previdencjaria,   fiscal,   comercial,   bancaria,   intelectual   (direito   autoral,   inclusive   os

conexos,  e  de  propriedade  industrial),  bern  como  quaisquer  outros  resultantes  desta

contratacao.

6.2.2.8  E de responsabilidade exclusiva do(a)  PRODUTOR(A) CULTURAL a  obteneao

de   licengas,   autorizae6es,   alvafas,    permiss6es   e   registros   junto   as   repartig6es

competentes,  necessarias a promogao,  instalaeao e realizagao dos projetos.

6.2.2.9  Acatar  eventuais  deliberag6es   do   comite   municipal   de   implementagao   das

ae6es emergenciais destinadas ao setor cultural.

6.2.2.10 Nao solicitar apoio a outras ferramentas de fomento publico.

6.2.2.11  Submeter previamente  a  aprovagao  do  CONCEDENTE  todo  material  grafico

em que conste a divulgaeao do financiamento concedido.

6.2.2.12  Prestar contas,  ao final do  projeto,  comprovando a execugao fisica e,  se for o

caso, subsidiariamente a execugao financeira.

6.2.2.13  Responder diretamente  por quaisquer perdas,  danos  ou  prejuizos que  vier a

causar  ao  CONCENDENTE  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  aeao  ou  omissao,

dolosa  ou   culposa,   na  execueao  do  Termo  de   Responsabilidade  e  Compromisso,

independentemente de outras cominag6es contratuais ou legais a que estiver sujeita.

6.2.2.14    0bservar,    durante    a    execugao    do    Termo    de    Responsabilidade    e

Compromisso,  o  fiel  cumprimento  de  todas  as  leis  federais,  estaduais  e  municipais

vigentes,  sendo a dnica responsavel pelas infrae6es que venham a ser cometidas.

6.2.2.15  Assumir  todo   Onus   decorrente   de   ag6es  judiciais   provenientes   de   danos

causados  pela  rna  execu¢ao  do  Termo  de  Responsabilidade  e  Compromisso,   que

possam vir a ser imputados ao CONCEDENTE por terceiros.

i.  .``  i.`
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CLAUSULA SETIMA -DA RESPONSABILIDADE

A   inadimplencia   do(a)   PRODUTOR(A)   CuLTURAL,   com   referencia   aos   encargos

trabalhistas,   fiscais,   comerciais,   bancarjos,   intelectuais   (direito  autoral,   inclusive   os

conexos,  e  de  propriedade  industrial),  dentre outros,  nao transfere  ao  CONCEDENTE

a  responsabilidade  por  seu  pagamento,   nem  podera  onerar  o  objeto  do  Termo  de

Responsabilidade e Compromisso.

CLAUSULA 0lTAVA -DA PRESTACAO DE CONTAS

8.1  A  prestacao  de  contas  devefa  ser enviada  em  at610  (dez)  dias  corridos  ap6s  o

termino do  periodo de execueao do  projeto,  conforme aprovado,  e sera composta dos

seguintes documentos:

a)   Relat6rio   de   realjzagao   do   objeto   do   projeto,   detalhando   todas   as   atividades

desenvolvidas    e    apresentando    dados    estatisticos    como:     publico    participante,

profissionais envoMdos,  locais que receberam as ag6es do projeto etc.;

b) clipagem e repercussao nas midias e redes sociais;

c)   toda   a   documentagao   comprobat6ria   da   execugao  fisica   do   projeto,   retorno   e

contrapartida   de   interesse   pdblico,   divulgaeao  e   distribuigao   de   produtos   culturais

resultantes, se for o caso, em conformidade com as formas de comprovaeao definidas

no Projeto Cultural em anexo;

d) declaragao do  contador do  projeto de que acompanhou  a execueao financeira  e de

que foram cumpridas as obrigae6es legais;

e)  no  caso  de  projetos  que  resultarem  em  obra  cultural  de  carater  permanente  e

reprodutivel,  tais  como  CDs,  DVDs,  livros  ou  outros,  doagao de  5%  (cinco  por cento)

da parcela da tiragem ao CONCEDENTE.

8.2.  0 CONCEDENTE podefa solicitar, a qualquer tempo,  presta9ao de contas parcial.

8.3 0 CONCEDENTE fara a analise da prestaeao de contas.

8.3.1  Caso haja inconsistencias,  o CONCEDENTE podera diligenciar o produtor.

8.3.2   Persistjndo   a   inconsistencia,   o   CONCEDENTE   solicitara   a   devolueao   dos

respectivos recursos financeiros ao efario municipal.

8.4   0   nao   cumprimento   sujeita   as   penalidades   previstas   na   legislacao  federal   e

municipal.

fe; i7j2c,frj^
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CLAUSULA  NONA  -  DA  INEXECUCAO  DO  TERMO  DE  RESPONSABILIDADE  E

COMPROMISSO

9.1  Se  o(a)  PRODUTOR(A)  CULTURAL  inadimplir  as  obrigag6es  assumidas,  no  todo

ou  em  parte,  ficafa  sujeito  as  sane6es  previstas  na  legislagao  federal  e  municipal

apljcaveis.

9.2   Na   hip6tese  de  inexecugao  parcial  ou  total  do  Termo  de   Responsabilidade  e

Compromisso   e   atraso   superior  ao   prazo   de   execugao   do   objeto   do   Termo   de

Responsabilidade e Compromisso,  o(a)  PRODUTOR(A) CULTURAL ficara obrigado(a)

a  devolver  os  recursos  recebidos  para  execueao  do  Termo  de  Responsabilidade  e

Compromisso, acrescidos de juros, corregao monetaria e demais sanc6es pecuniarias.

CLAusuLA DEcirviA -DA REscls^o

10.1.   Este  Termo  de   Responsabilidade  e  Compromisso   podera   ser  rescindido  de

acordo   com   os   artigos   77   a   79   da   Lei   Federal   n°   8.666/1993,   bern   como   pelo

descumprimento dos  prazos previstos  no  Edital  para  Selegao de  Projetos Culturais  n°

001  e 002/2020.

10.2.   A   rescisao   deste   Termo   de   Responsabilidade   e   Compromisso   implicara   a

devolucao dos recursos recebidos, conforme o caso.

10.3    0(A)    PRODUTOR(A)    CULTURAL    reconhece,    desde    ja,    os    direitos    do

CONCEDENTE   nos  casos  de  rescisao  administratjva,   prevista   no  artigo  79  da   Lei

Federal  n° 8.666/1993.

CLAUSULA DEC"lA PRIMEIRA -DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1.  As  seguintes sane6es  poderao  ser aplicadas ao(a)  PRODUTOR(A)  CULTURAL,

sem prejuizo da reparaeao dos danos causados ao CONCEDENTE:

11.1.1  advertencia,  por escrito,  sempre que ocorrerem  pequenas  irregularidades,  para

as quais  haja concorrido,  a criterio do CONCEDENTE,  mediante justificativa;

11.1.2    multa    sobre    o   valor   total    atualizado   do   Termo   de    Responsabilidade   e

Compromisso:

11.1.2.1   de   10%   do   valor   total   do   Termo   de   Responsabilidade   e   Compromisso,

previsto na clausula terceira,  pelo descumprimento de clausula contratual ou norma de

legislaeao pertinente;

11.1.2.2   del0%   pelo  atraso  injustificado  dos  prazos  do  cronograma   de  execu9ao

previstos    no    Projeto    Cultural,    Anexo    deste    Termo    de    Responsabilidade    e

Compromisso;

22zzgiv/22c/ul3
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11.1.3  no  caso  de  infringencia  aos  regramentos  deste  Termo  de  Responsabilidade  e

Compromisso,     uma    vez    nao    sendo    considerada    insatisfat6ria     a    justificativa

apresentada   pelo(a)   PRODUTOR(A)   CULTURAL,   ser-lhe-a   aplicada   a   suspensao

temporaria  do  direito  de  apresentar  novos  projetos  culturais  e  participar  de  futuras

seleg6es  do    Municipio  para  fomento  e  incentivo  a  cultura,  pelo  prazo  de  5  (cinco)

anos.

11.2  A  penalidade  de  multa  podera  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais

sanc6es  e  nao  tera  carater compensat6rio,  sendo  qile  sua  cobranea  nao  isentara  a

obrigaeao de indenizar eventuais perdas e danos.

11.3   Das   penalidades   de   que   trata   esta   Clausula   cabe   recurso   ou   pedido   de

representagao  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  tlteis,  bern  como  pedido  de  reconsideraeao

no prazo de 10 (dez) dias dteis,  conforme o caso.

11.5.  As multas morat6rias sao independentes entre si,  podendo ser aplicadas isolada

ou cumulativamente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA EFICACIA

0 presente Termo de Responsabilidade e Compromisso somente tefa eficacia depois

de publicada a respectiva stlmula na  imprensa oficial do Municipio.

cLAusuLA DEclMA TERCEiRA _ DAs Disposle6Es GERAis

13.1.   Fica   eleito   a   Fora   da   Comarca   de   Born  jesus/RS   para   dirimir   dtlvidas   ou

quest6esoriundasdopresenteTermodeResponsabilidadeeCompromisso.

13.2  Fica ajustado ainda que se consideram  partes integrantes do  presente Termo de

Responsabilidade e Compromisso,  como se nele estivessem  aqui transcritos,  al6m  do

Projeto  Cultural,   em   anexo,   o  Edital   para  Selegao  de   Projetos  Culturais  n°001   e

002/2020.

E.   por   estarem   as   partes   justas   e   contratadas,   assinam   a   presente   Termo   de

Responsabilidade e Compromisso.

Local, data.

Assinaturas.

fez;#cickrjzrf
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ANEX0 VII

OFicio DE ENCAMINHAwiENTO DE pRESTAeAO DE cONTAs

Para categorias IV e V do edifal 001/2020 e para edital 002/2020

0ficio xx/xxxx

Senhor/Senhora

Secretaria de Turismo,  Cultura e Meio Ambiente

Senhores

Conselheiros de Cultura

Em  conformidade com as  instrue6es do Termo de Compromisso assinado,

encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciaeao a Prestaeao de contas do Termo do

subsidio   de   RS                            recebido   no   dia

acompanhada dos seguintes documentos.

a) Formulario de execugao financeira

b)  Documentos comprobat6rios das despesas

c) Outros documentos que o beneficiario entender importante

Sendo a que tinhamos para o momento,

Atenciosamente

Assinatura

Responsavel

a   qual   esta

fai24ilex
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