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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº 01/2020/SEMEC-CULTURA 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM 

DE MOURA ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA, visando a 

realização de ações emergenciais ao setor 

cultural, bem como concretizar os direitos 

culturais em âmbito municipal, torna público 

para conhecimento dos interessados, o 

presente Edital, nos termos dos artigos 23, V, 

37 e 215 da Constituição Federal de 1988. 

Chamamento de Espaços homologados 

como Espaços Artísticos Culturais pelo 

Município de Rolim de Moura que se 

enquadrem na Lei 14.017/2020, para 

protocolar pedido de auxílio referente ao 

inciso II (dois), subsídio mensal, oriundos da 

Lei que dispõe sobre ações emergenciais 

destinadas ao setor cultural, “Lei Aldir 

Blanc”. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. As inscrições ocorrerão exclusivamente através do e-mail: 

cultura.projetosrm@gmail.com 

1.2. O Edital estará disponível gratuitamente no portal eletrônico da AROM,  

Diário Oficial dos Municípios e na página da Prefeitura Municipal de 

Rolim de Moura, bem como na página do Departamento de cultura 

(facebook), no mural da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura sem 

prejuízo da divulgação em outros meios que se entendam adequados.  

1.3. O cadastro e  inscrição não é uma garantia de pagamento, mas é condição 

obrigatória previsto na Lei e deve ser feito de forma exclusivamente 

através do e-mail: cultura.projetosrm@gmail.com, onde também o 
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responsável fará o preenchimento do formulário e realizará as auto 

declarações necessárias. 

1.4. O presente edital atende ao inciso II do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, com 

subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos 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, totalizando o 

valor total de R$ 229.268,74 em auxilio aos espaços. 

1.5. O edital será realizado com recursos financeiros, em caráter emergencial, 

provenientes da Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 10.464/2020, que dispõe sobre ações emergenciais 

destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública. 

1.6. Sua realização visa minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos 

pelos(as) Trabalhadores(as) da Cultura, Grupos, Coletivos Espaços e 

Territórios Culturais devido à pandemia pela Covid-19. 

1.7. Para efeitos desse edital entende-se por: 

a) AUXÍLIO: Modalidade de repasse financeiro para Espaços Culturais, 

selecionados por mérito e critérios, reconhecendo sua importante atuação 

no fomento, desenvolvimento, fruição e acesso aos bens culturais. 

b) ESPAÇOS CULTURAIS: Situados na cidade de Rolim de Moura/RO, 

existente há no mínimo dois anos, podendo ser: microempresas e 

pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, 

cooperativas e instituições culturais com atividades interrompidas, 

organizadas e mantidas por pessoas, organizações da sociedade civil, 

cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem 

fins lucrativos, que contemplam a prática das diferentes linguagens 

artísticas, notadamente quanto ao papel de produção, formação e difusão 

pública, e que estejam legalmente ocupados; 

c) PROPONENTE: Pessoa física maior de 18 anos, residente na cidade 

de Rolim de Moura/RO, responsável legal pelo Espaço  Cultural inscrito 

no presente edital, devidamente cadastrado em um dos Cadastros 

culturais de Artistas e Profissionais de Arte, que assume a 

responsabilidade legal junto à Prefeitura Municipal através da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura e Departamento de Cultura por sua 

inscrição, veracidade das informações e contrapartidas; 

d) PROPOSTA: Formalização de candidatura do Espaço ou Território 

Cultural para esse edital por meio de informações e documentos, plano de 
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trabalho, apresentados ao Departamento de Cultura. 

e) CONTRAPARTIDA: É a oferta de um conjunto de ações, visando 

garantir o mais amplo acesso da população em geral ao produto cultural 

premiado, objetivando com isso a descentralização e/ou garantia da 

universalização do benefício ao cidadão, sempre em consonância ao 

interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais 

resultantes a exemplo de: oficinas, cursos, workshops, palestras, 

apresentações, live, produtos e produções artísticos e culturais e 

congêneres. 

 

2. DO OBJETO E CONDIÇÕES OBJETIVAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 O objeto do presente edital tem por finalidade reconhecer e premiar 

iniciativas artísticas e culturais, de Espaços e Territórios Culturais, já 

realizadas, de interesse público e relevante à sociedade e que, de alguma forma, 

contribuíram e contribuem para a promoção, fruição, formação, capacitação e 

acesso aos bens culturais no município de Rolim De Moura /RO. 

 

3 DA INSCRIÇÃO  

3.1 O período de inscrições estará aberto de 09 de outubro a 23 de Outubro de 

2020, por meio de sistema online, através do e-mail: 

cultura.projetosrm@gmail.com. 

3.2  Serão considerados válidos apenas os cadastros ATIVOS, ou seja, cuja 

esteja 100% de preenchimento das informações obrigatórias e, cujo Termo 

de Responsabilidade esteja respondido. 

3.3 Cada Proponente poderá se inscrever com apenas uma proposta nesse 

edital. 

3.4 Caso haja mais de uma inscrição do (a) mesmo (a) Proponente, será 

considerada somente a última inscrição efetuada. 

3.5 As propostas não finalizadas ou incompletas após o término do prazo de 

inscrição serão canceladas, desclassificadas e não terão direito a recurso. 

3.6 O Departamento de Cultura não se responsabiliza pela falha na inscrição 

por conta de problemas e/ou lentidão em servidores ou provedores de 

acesso, na linha de comunicação ou transmissão de dados. 

3.7 Estarão aptos a participar do processo de seleção, de que trata este Edital, 

as proponentes pessoas físicas ou jurídicas, que representem grupos ou 

coletivos com ou sem fins lucrativos que comprovar atuação social ou 
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profissionalmente nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro meses 

imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 2020, 

comprovada a atuação por meio da apresentação de: Portifólio e auto 

declaração. 

3.8 No ato da inscrição deverão ser apresentados os anexos I e V deste edital. 

 

4 AS MODALIDADES DE AUXÍLIO 

 

PERFIL DO 

ESPAÇO 

CULTURAL 

MODALIDADE 

DE 

CLASSIFICAÇÃO 

QNT DE 

ESPAÇOS 

CULTURAIS 

CONFORME 

CADASTRO 

MUNICIPAL 

VALOR 

MENSAL 

POR 

ESPAÇO 

CULTURAL 

QNT/ MESES 

A SEREM 

ATENDIDOS 

VALOR POR 

ESPAÇO 

CULTURAL 

VALOR GERAL 

1 - 

GRANDE 

PORTE 

Possui premiação 

Federal, estadual 

ou municipal com 

projetos expostos, 

pessoa física ou 

jurídica ou pontue 

de 26 a 40 pontos 

conforme aplicação 

total dos critérios 

de análise da 

comissão de 

projetos na tabela 

de proposta para 

classificação dos 

espaços (em anexo) 

04 R$ 9.552,87 03 R$ 28.658,60 R$ 114.634,39 

2 - MÉDIO 

PORTE 

Possui 

apresentação de 

projetos no 

município, pessoa 

física ou Jurídica ou 

pontue de 16 a 25 

pontos conforme 

aplicação total dos 

critérios de análise 

da comissão de 

projetos na tabela 

de proposta para 

classificação dos 

espaços (em anexo) 

03 R$ 7.642,29 03 R$ 22.926,87 R$ 68.780,61 
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3 - 

PEQUENO 

PORTE 

Possui espaço, 

onde realiza suas 

atividades, mas não 

tem projeto onde 

apresentou seu 

trabalho, pessoa 

física ou Jurídica ou 

pontue de 00 a 15 

pontos, conforme 

aplicação total dos 

critérios de análise 

da comissão de 

projetos na tabela 

de proposta para 

classificação dos 

espaços (em anexo) 

03 R$ 5.094,86 03 R$ 15.284,58 R$ 45.853,74 

  TOTAL       R$ 66.870,05 R$ 229.268,74  

 

 

Pontuação 

total 

Pontos Valor do 

subsídio 

 

 

 

40 pontos 

0-15 R$ 5.094,86 

16-25 R$ 7.642,29 

26-40 R$ 9.552,87 

 

 5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Os Espaços Culturais que tiveram suas atividades interrompidas e 

impactadas devido a pandemia do Covid-19, conforme Decreto Legislativo nº 

06 de 20 de março 2020. Devem comprovar suas atividades realizadas nos 

últimos 2 (dois) anos, imediatamente anterior a data da publicação da Lei Aldir 

Blanc, estar inscritos em algum dos Cadastros de Artistas, devidamente 

enquadrado no artigo 8º da Lei 14.017/2020 Aldir Blanc, regulamentada pelo 

Decreto 10.464/2020. 

5.2 Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto seja pessoa física (PF) 

seja pessoa jurídica (PJ).  

5.3 O tempo de atividades culturais e artísticas pessoa Física (PF) ou pessoa 

Jurídica (PJ), deverá ser comprovado por meio de portfólio contendo histórico 

de atuação do proponente, descrevendo as experiências realizadas no âmbito 
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artístico e/ou cultural, acompanhado de fotos, matérias de jornais e revistas, 

cartazes, certificados, títulos, folders, links para plataformas de vídeo etc, que 

comprovem as atividades descritas 24 meses anterior a data da publicação da 

Lei 14.017  de 29 de junho de 2020. 

 

 6. DAS VEDAÇÕES  

6.1 Membros da Comissão para Acompanhamento de Projetos Culturais, bem 

como de seus cônjuges, ascendentes, descendentes em qualquer grau, além de 

seus sócios comerciais; 

6.2 Pessoas físicas ou jurídicas que estiverem com atraso na entrega ou 

irregularidades na prestação de contas de projetos realizados por meio de 

qualquer outra forma de apoio, incentivo e/ou financiamento firmado com a 

Administração Pública Municipal. 

6.3 Servidores públicos, prestadores de serviços das Organizações Sociais que 

possuam contrato de gestão com a Prefeitura de Rolim de Moura, terceirizados 

ou pessoa física que exerça qualquer atividade remunerada na Prefeitura de 

Rolim de Moura, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau; 

6.4 Não serem beneficiário do auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982 

de 2 de abril de 2020.  

6.5 Não ter emprego formal ativo, conforme inciso II do Art. 6º da Lei 

14.017/2020. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES, CONDIÇÕES GERAIS, ORIENTAÇÕES PARA 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E DA CONTRAPARTIDA 

 

7.1 O Plano de Trabalho deve apresentar o PROJETO de curta duração, 

rubricas claras e objetivas com itens que expressem com clareza a 

quantificação e os custos dos serviços e bens relacionados, nos termos do 

modelo em anexo; 

7.2 Os custos listados deverão ser compatíveis com os preços praticados no 

mercado. 

7.3 É vedada a aplicação de recursos: 

I- Em construção de bens imóveis; 

II- Despesas de capital (aquisição de equipamentos e etc); 
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III- Projetos que beneficiem exclusivamente seu proponente, seus sócios ou 

titulares; 

IV-custos administrativos não condizentes com a natureza da proposta cultural; 

 7.4 Conforme previsto no art. 9º da Lei Aldir Blanc, os Espaços Culturais 

premiados deverão realizar como contrapartida, atividades destinadas, 

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

públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em 

cooperação e planejamento definido com a Comissão de acompanhamentos de 

projetos culturais. 

a) Na impossibilidade de contrapartidas com alunos da rede pública, o Espaço 

Cultural poderá oferecer ações presenciais, respeitados todos os protocolos 

oficiais de saúde e retomada econômica, ou por meio de ações virtuais. 

b) A Comissão de acompanhamentos de projetos culturais poderá intervir na 

contrapartida proposta, solicitando complemento de informações, alterações ou 

mesmo a substituição, se entender que esta não é exeqüível ou não corresponde, 

proporcionalmente, ao valor recebido.  

c) A contrapartida oferecida deverá corresponder a, no mínimo, 20% (quarenta) do 

valor recebido pelo recurso emergencial, cujos valores de referência se basearão 

no Edital 01/2020. 

d) As contrapartidas deverão ser realizadas em até 120 (cento e vinte) dias após o 

recebimento da última parcela do prêmio e não poderão onerar a Administração 

Pública, sendo de inteira responsabilidade do Proponente o atendimento de todas 

as suas necessidades. 

e) O responsável legal e principais membros envolvidos na contrapartida proposta 

deverão preencher as informações solicitadas e assinar os Termos de 

Compromissos em anexo a este edital. 

 

8. TRAMITAÇÃO 

8.1. Acomissão de acompanhamento de Projetos Culturais será responsável pela 

análise documental e verificação do enquadramento do projeto à LEI ALDIR 

BLANC, seu Decreto Regulamentador nº 10.464/2020, seu Decreto Municipal nº 

19.546/2020, e suas atualizações, às normas desse edital de premiação, a 

conferência dos documentos comprobatórios, à viabilidade técnico-financeira da 

contrapartida oferecida, acompanhamento e fiscalização durante o seu 

desenvolvimento até sua finalização. 

 

8.2. O(A) PROPONENTE DEVE ATENTAR-SE PARA OS SEGUINTES 

PRAZOS: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm#:~:text=Fa%C3%A7o%20saber%20que%20o%20Congresso,20%20de%20mar%C3%A7o%20de%202020.
http://www3.cultura.pmmc.com.br/cadastro/public/arquivos/sistema/edital_045-2019.pdf
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De 24 de julho até 04 de outubro de 

2020  

Cadastramento de Espaços Culturais e 

demais informações solicitadas no 

Cadastro Municipal  

13 de outubro a 28 de outubro de 2020 Inscrições de propostas para o Edital  

29 de outubro a 03 de novembro de 

2020 

Análise de documentação pela 

Comissção de acompanhamentos de 

Projetos culturais 

04 de novembro de 2020 Publicação da habilitação. 

05 e 06 de novembro de 2020 Período de recursos para propostas 

inabilitadas 

09 de novembro de 2020 Análise de recursos e mérito com base 

nos critérios apresentados. 

10 de novembro 2020 Publicação de deferimento de recurso 

e Propostas selecionadas e suplentes. 

11 a 13 de novembro 2020 Período para entrega de 

documentações conforme item desse 

Edital. 

 

8.3. As propostas INABILITADAS terão 02 (dois) dias uteis para sua 

regularização e, sendo deferidas, analisadas pela Comissção de acompanhamentos 

de Projetos culturais. 

8.4 Entende-se por proposta HABILITADA aquela que encaminhar, no momento 

da inscrição, a documentação obrigatória completa constante no presente Edital e 

ou que regularizem sua inscrição no período formal conforme analise 

 

9. RESPONSABILIDADES GERAIS 

9.1. O Departamento de Cultura de Rolim de Moura NÃO se responsabiliza pela 

obtenção das licenças necessárias de qualquer espécie para a perfeita realização 

dos eventos ou atividades que tratam este edital. 

9.2. Os projetos devem obrigatoriamente respeitar a ordem, cidadania e legislação 

urbana vigente não realizando suas atividades em desrespeito, ou de forma não 

consensual, atrapalhando as atividades regulares de hospitais ou casas de saúde, 

escolas, locais de cultos religiosos e etc. 

9.3. Todas as apresentações públicas, bem como as peças de comunicação 

produzidas devem ter a classificação etária nos termos da legislação vigente, 

respeitando as orientações dos seus órgãos fiscalizadores. 
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10. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO 

 

10.1. As inscrições ocorrerão exclusivamente através do e-mail: 

cultura.projetosrm@gmail.com. 

10.1.1. Serão consideradas válidas somente as submissões finalizadas, por meio do 

envio da proposta, até a data limite estipulados neste Edital.  

10.2. A participação nesta Chamada Pública implica na aceitação integral e 

irretratável pelos participantes, dos termos, cláusulas, condições e Anexos do 

Edital, que passarão a integrar as obrigações da PROPONENTE, bem como na 

observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não 

sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer 

fase do procedimento administrativo e execução dos serviços. 

10.3. Para efeito de inscrição nesta Chamada Pública, os proponentes deverão estar 

cadastrados em um dos cadastros: 

I - Cadastros Estaduais de Cultura; 

II - Cadastros Municipais de Cultura; 

III - Cadastro Distrital de Cultura; 

IV - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic); 

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

VI - Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação, 

bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 

1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação desta 

Lei e que tenham tido suas atividades interrompidas. 

10.4. O portfólio deverá estar em formato PDF, contendo histórico de atuação do 

proponente descrevendo as experiências realizadas no âmbito artístico e/ou 

cultural, nos últimos 02 (dois) anos, acompanhado de fotos, matérias de jornais e 

revistas, cartazes, certificados, títulos, folders, links para plataformas de vídeo etc, 

que comprovem as atividades descritas. 

10.4.1. Para melhor desempenho, recomenda-se a utilização dos navegadores 

Firefox ou Google Chrome. Os vídeos (do processo de inscrição) deverão ser 

inseridos através de links dos serviços Youtube (www.youtube.com). 

 

11. DA JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

11.1 Documentos da PESSOA JURÍDICA 

a) Ato constitutivo, ou estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades, bem como ata de eleição e posse da atual 
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diretoria ou Certificado de Microempreendedor Individual (CMEI); ATENÇÃO: 

“M.E.I.” os documentos e certidões do subitem, devem ser emitidos sobre a sua 

documentação de pessoa jurídica (CNPJ). 

b) comprovante de situação cadastral ativa, junto à Receita Federal (CNPJ). Nota 

Importante: Atenção, pois este documento é diferente da Certidão Negativa de 

Tributos Federais. ATENÇÃO “M.E.I.” deve ser emitido este documento relativo 

ao seu cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ. 

c) CARTA COLETIVA DE ANUÊNCIA (ANEXO) indicando o proponente do 

projeto como representante do respectivo grupo ou coletivo, assinada pelos 

integrantes; 

d) comprovante de endereço atualizado pessoa Jurídica, carta coletiva de anuência 

será dispensada quando o nome empresarial ou fantasia, nome da associação, 

razão social representarem de forma clara a denominação do coletivo ou grupo 

representado. 

f) cópia da cédula de identidade civil do representante legal; 

g) cópia do CPF do representante legal (caso não conste no documento de 

identidade); 

Nota 1: O comprovante de endereço a ser apresentado deve estar em nome do 

representante legal do proponente. Em não havendo, deverá ser apresentado de 

forma complementar declaração de residência firmada, sob as penas da lei, pelo 

representante legal do proponente. 

Nota 2: Recomenda-se que sejam apresentados documentos em que possa ser 

facilmente identificado a data de sua emissão ou vencimento. Os melhores 

documentos são os relativos a serviços de telefonia, fornecimento de água, energia 

elétrica ou relacionados a serviços bancários. 

 

12. Documentos da PESSOA FÍSICA: 

a) cópia de documento de identificação oficial com foto; 

b) comprovante de endereço residencial atualizado – emitido, no máximo, em 180 

(cento e oitenta) dias. 

Nota 1: O comprovante de endereço a ser apresentado deve estar em nome do 

proponente. Não havendo, deverá ser apresentado de forma complementar 

declaração de residência firmada, sob as penas da lei, pelo proponente. 

Nota 2: Recomenda-se que sejam apresentados documentos em que possa ser 

facilmente identificado a data de sua emissão ou vencimento. Os melhores 

documentos são os relativos a serviços de telefonia, fornecimento de água, energia 

elétricos ou relacionados a serviços bancários. 



  
ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER EXECUTIVO 

MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEME 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC 

AVENIDA: CURITIBA, Nº 4447, CENTRO, ROLIM DE MOURA – RO 

FONE: 69 – 3442-1948  

 

12.1 A não apresentação de qualquer um dos documentos listados acima, ou a 

apresentação em desacordo com o estabelecido no presente edital, implicará na 

inabilitação ou desclassificação do proponente. 

 

 

13. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA 

13.1. O processo ocorrerá em etapa única, compreendendo a habilitação e a 

avaliação técnica de caráter eliminatório. 

13.1.1. As etapas do certame poderão ser suspensas e retomadas a qualquer 

tempo conforme necessário. 

13.1.2. Os documentos serão analisados levando em conta os seguintes critérios: 

 

Critérios de Julgamento Pontuação Máxima por Item 

(A) Informações sobre ações a serem 

executadas, metas a serem atingidas,  

3,0 (dois pontos) 

(B) Análise de experiência comprovada 

no portfólio, atividades ou projetos 

desenvolvimentos.  

4,0 (quatro pontos) 

(C) Projeto contempla ações de 

promoção dos direitos humanos, 

cidadania, acessibilidade, ações 

afirmativas, visibilidade de minorias. 

3,0 (quatro pontos) 

 

 

13.1.3. Os projetos que não estiverem de acordo com os critérios solicitados serão 

considerados desclassificados. 

13.1.4. Entende-se por desclassificados os projetos que não atingirem a pontuação 

de no mínimo 5,0 pontos. 

13.1.5 Os membros da Comissão de Avaliação serão designados por meio de 

Portaria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC Rolim de 

Moura. 

13.1.6 Serão automaticamente desclassificados os projetos que não 

corresponderem aos critérios considerados neste Edital ou que ofendam a 

legislação aplicável. 

13.1.7 Nos casos em que não houver espaços homologados contemplados nas 

modalidades de classificação os recursos restantes serão remanejados dentre os 

classificáveis com maior pontuação em meio as outras linhas. 
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14. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DOS RECURSOS 

 

14.1. A lista dos classificados em etapa única será proferido no portal eletrônico 

da AROM, Diário Oficial dos Municípios e na página da Prefeitura Municipal de 

Rolim de Moura, bem como na página do Departamento de cultura (facebook), no 

mural da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura. 

14.2. Caberá recurso no período de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 

divulgação do resultado, que deverá ser encaminhado ao e-mail 

cultura.projetosrm@gmail.com nas datas e horários previstos. 

14.3. Os recursos deverão se embasar exclusivamente em possíveis 

irregularidades/ inconformidades com o regulamento disposto neste Edital, não 

cabendo a inclusão de novos documentos. 

14.4. Os recursos enviados em datas diversas do previsto neste edital, bem como 

formulados por proponentes sem poderes de representação, não serão 

reconhecidos (considerados como válidos). 

15. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

15.1. As despesas decorrentes do presente Edital serão custeadas por meio de 

recurso oriundos do Tesouro Nacional, vide Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), 

que foram transferidos ao município, através do Fundo Municipal de Cultura, 

sendo programado da seguinte forma: 

Programa: Fundo Municipal de Cultura de Rolim de Moura – Auxílio a Cultura – 

Lei Aldir Blanc. Elementos de despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39 

 

16. DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO E DO PAGAMENTO 

 

16.1. Os selecionados ficam obrigados a comparecer no Departamento de Cultura, 

na Av. Guaporé, Nº 4719 - Centro, no horário de 8h às 12h para proceder a 

assinatura do Termo de Fomento e cadastro para empenho no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. (Verificar junto ao jurídico).  

16.2 Poderá o Departamento de Cultura estabelecer fluxo para recebimento dos 

Termos de Fomentos e Cadastros para empenho de forma virtual, observado o 

mesmo prazo da assinatura presencial. 

16.3. Os proponentes devem estar adimplentes junto ao Tesouro 

Nacional/Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda do Estado de Rondônia, 
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Secretaria Municipal das Finanças de Rolim de Moura, junto ao F.G.T.S e a Justiça 

do Trabalho. 

16.4. Não será permitida a assinatura sem a apresentação dos referidos documentos 

16.4.1 Quando da assinatura deverão ser apresentados de forma complementar, os 

seguintes documentos: 

16.4.2. Documentos da PESSOA JURÍDICA: 

a) certidão negativa de débitos municipais com a Prefeitura de Rolim de Moura; 

b) certidão negativa de débitos estaduais; 

c) certidão negativa de débitos federais; 

d) certidão negativa de FGTS; 

e) certidão negativa trabalhista; 

f) certidão de falência e concordata. 

16.4.3 Documentos da PESSOA FÍSICA: 

a) certidão negativa de débitos municipais com a Prefeitura de Rolim de Moura;  

b) certidão negativa de débitos estaduais; 

c) certidão negativa de débitos federais; 

d) certidão negativa de FGTS; 

e) certidão de falência e concordata. 

16.5. TODAS AS CERTIDÕES APRESENTADAS DEVEM ESTAR VÁLIDAS 

NA DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE FOMENTO. 

16.5.1. Somente será permitida a assinatura do termo em havendo a entrega e 

regularidade dos documentos supramencionados. 

16.5.1. O valor será repassado em parcela única, após a publicação do extrato do 

Termo de Fomento, emissão da nota de empenho e demais procedimentos 

administrativos necessários para efetivação do pagamento. O pagamento destinado 

por este Edital fica condicionado à atualização, se necessária, da documentação de 

comprovação de regularidade fiscal. 

16.5.2. Não serão aceitas contas correntes inativas ou em nome de terceiros. 

 

17. DO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS 

17.1. A execução dos projetos será acompanhada pelo Departamento de Cultura: 

17.2. Os selecionados convocados por este Edital deverão dar visibilidade em 

plataformas virtuais à ação executada com recursos provenientes deste Edital; 

17.3. Para acompanhamento do Projeto deverão ser apresentados os anexos II e III 

deste edital. 

 

18. PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRO FINAL DE ATIVIDADES 



  
ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER EXECUTIVO 

MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEME 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC 

AVENIDA: CURITIBA, Nº 4447, CENTRO, ROLIM DE MOURA – RO 

FONE: 69 – 3442-1948  

 

18.1. O selecionado que receber recursos ficará sujeito a apresentar prestação de 

contas do total dos recursos recebidos em até 120 (cento e vinte) dias após o término 

da vigência do Termo de Fomento, devendo ser apresentado os seguintes 

documentos: 

18.1.1 Ofício de encaminhamento da prestação de contas; 

18.1.2. Relatório de cumprimento do objeto, das atividades fomentadas no período 

de execução do Termo de Fomento. Este relatório deverá conter datas e locais 

(links, se for o caso) das apresentações, material de divulgação em que constem os 

créditos exigidos neste Edital, fotografias, impressos e mídias digitais (se houver); 

a) O presente relatório deverá demonstrar a utilização dos recursos de forma 

responsável, comprovando que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos 

relativos à manutenção da atividade cultural, devendo estar em conformidade com 

o § 2º do artigo 7º do Decreto Federal nº 10.464/2020. 

b) Juntamente com o Relatório Final de Atividades o(a) Proponente deverá 

entregar todos documentos comprovando os gastos com custeio das atividades. 

c) A Comissão de acompanhamentos de projetos culturais poderá 

solicitar ao(a) Proponente, informações e documentação complementar a qualquer 

momento. 

18.1.3. Relação de Pagamentos, acompanhados de recibos e cupons/notas fiscais; 

18.1.4. Cotação prévia de preços, com obtenção de no mínimo 3 (três) propostas 

válidas para aquisições de materiais (usados para manutenção) e serviços contendo 

a descrição dos itens, conforme plano de trabalho; 

18.1.5. Extrato da conta bancária; 

18.1.6. Recolhimento do saldo (se houver). 

18.2. A documentação referente à comprovação das despesas deverão ser emitidas 

dentro da vigência do Termo de Fomento e em nome do OUTORGADO, 

devidamente identificados e mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local 

em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo 

pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de 

contas, do gestor pelo 

Tribunal de Contas correspondente, relativa ao exercício em que ocorreu a sua 

concessão. 

18.3. O proponente selecionado compromete-se a restituir o valor transferido, 

atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros legais 

pelo índice adotado pelo Município para atualização de seus tributos, nos seguintes 

casos: 

a) inexecução do objeto; 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.464-de-17-de-agosto-de-2020-272747985
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b) falta de apresentação da prestação de contas, no prazo exigido, salvo em 

situações de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e acatada pelo 

Departamento de Cultura; 

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da proposta aprovada; 

d) descumprimento de qualquer item deste Edital; 

e) rescisão do Termo de Fomento. 

18.4 No ato da prestação de contas deverá ser apresentado o anexo IV deste Edital. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. A utilização indevida dos recursos decorrentes desta Lei, por dolo ou culpa, 

sujeitará os responsáveis às sanções previstas na legislação vigente, em especial os 

Artigos 73 e 77 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014. 

 

20. DA PUBLICIDADE DO SUBSÍDIO 

20.1 O Espaço Cultural premiado deverá divulgar o recebimento do apoio 

emergencial de forma explícita, visível e destacada, conforme parágrafo único do 

Art. 10 da Lei 14.017/2020. 

20.2. Deverá mencionar em todos os atos de divulgação do Espaço Cultural, 

informações referentes a Lei Aldir Blanc, brasão oficial da cidade de Rolim de 

Moura, acompanhado do nome da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de 

acordo com os padrões de identidade visual fornecidos, respeitando as restrições da 

legislação referente ao período eleitoral. 

20.3. Os atos de divulgação e publicidade da premiação recebida devem ter caráter 

informativo e não de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. É facultada a comissão de acompanhamentos de Projetos Culturais, em 

qualquer fase do certame, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

21.2. O Departamento de Cultura, através da comissão de acompanhamentos de 

Projetos Culturais, não se responsabiliza pelo uso de qualquer imagem ou qualquer 

obra de propriedade intelectual por parte dos credenciados. Toda a responsabilidade 

é exclusivamente dos respectivos proponentes de projetos aprovados neste Edital. 

21.3. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à 

realização do certame, implicará a eliminação sumária do respectivo projeto, sendo 

declarados nulos de pleno direito a inscrição de todos os atos dela decorrentes, sem 

prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial. 
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21.4 No interesse da Administração Municipal e sem que caiba aos proponentes 

qualquer tipo de indenização, fica assegurado à autoridade competente anular ou 

revogar, no todo ou em parte, o presente Edital, a qualquer tempo, disto dando 

ciência aos interessados mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

21.5. A assinatura do termo e o pagamento poderão ser suspensos ou cancelados 

em razão de determinação do Ministério do Turismo em observância à Lei Aldir 

Blanc e seu regulamento. 

21.6 A inscrição no presente edital de premiação implica na total aceitação das 

normas nele contidas e ciência das legislações nele citadas, sobre as quais o (a) 

Proponente não poderá alegar desconhecimento. 

21.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão para 

Acompanhamento de Projetos Culturais. 

 

22. COMPÕEM ESTE EDITAL OS ANEXOS: 

 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATUAÇÃO DO ESPAÇO  

ANEXO II – TERMO DE APOIO EMERGENCIAL 

ANEXO III - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL 

DO GOVERNO FEDERAL 

ANEXO V – MODELO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  

ANEXO VI – MODELO DE PROJETOS 

 

 

 

 

Rolim de Moura, 13 de outubro de 2020. 

 

 

 
Vania Regina da Silva 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
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ANEXO I  

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATUAÇÃO DO ESPAÇO  

             

Nome do Espaço Cultural:________________________________________________________ 

CNPJ (se houver): ______________________________________________________________ 

Endereço completo do Espaço: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Nome do(a) Responsável:________________________________________________________ 

CPF:___________________RG:______________ Data/Local Expedição:__________________ 

Endereço completo do Responsável:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

DECLARO, para os devidos fins, que o espaço cultural pessoa física ou pessoa jurídica acima 

mencionado está devidamente cadastrado no cadastro _________________________________ e 

comprovo atuação na área artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de 

publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a 

seguir: 

ATIVIDADES REALIZADAS 

Junho/2018________________________________________________________________ 

Julho/2018_________________________________________________________________ 

Agosto/2018________________________________________________________________ 

Setembro/2018_____________________________________________________________ 

Outubro/2018_______________________________________________________________ 
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Novembro/2018_____________________________________________________________ 

Dezembro/2018_____________________________________________________________ 

Janeiro/2019________________________________________________________________ 

Fevereiro/2019______________________________________________________________ 

Março/2019 ________________________________________________________________ 

Abril/2019_________________________________________________________________ 

Maio/2019_________________________________________________________________ 

Junho/2019_________________________________________________________________ 

Julho/2019_________________________________________________________________ 

Agosto/2019________________________________________________________________ 

Setembro/2019______________________________________________________________ 

Outubro/2019_______________________________________________________________ 

Novembro/2019_____________________________________________________________ 

Dezembro/2019_____________________________________________________________ 

Janeiro/2020________________________________________________________________ 

Fevereiro/2020______________________________________________________________ 

Março/2020 ________________________________________________________________ 

Abril/2020_________________________________________________________________ 

Maio/2020_________________________________________________________________ 

 

Observação: Caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no 

formulário acima, preencha o campo com a expressão “Atividades interrompidas”, a partir do 

momento em que tenham ocorrido as interrupções. 
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DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração 

são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*. 

 

 

Rolim de Moura, _______ de _________________________ de 2020. 

 

 

__________________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL 

(Assinatura igual à do documento de identificação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 

que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 

um a três anos, e multa, se o documento é particular.” 
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ANEXO II 

TERMO DE APOIO EMERGENCIAL 

 

Eu, (NOME COMPLETO DO PROPONENTE), portador(a) do RG nº (Nº DO RG) e CPF nº (Nº 

DO CPF), representante legal de Espaço Cultural (NOME DO ESPAÇO CULTURAL / RAZÃO 

SOCIAL se houver), inscrito no  CNPJ nº (Nº DO CNPJ - quando for o caso), localizada(o) no 

endereço (ENDEREÇO COMPLETO COM CEP), na cidade de Rolim de Moura-RO, 

selecionado no Edital de auxílio – Espaços Culturais – Seleção e auxílio para  Iniciativas 

Artísticas e Culturais, realizadas por Espaços Culturais da cidade de Rolim de Moura, com o 

Projeto (TÍTULO DO PROJETO INSCRITO) apoiados pela Lei nº 14.017/2020 de Emergência 

Cultural, denominada Lei Aldir Blanc, DECLARO ESTAR CIENTE das responsabilidades para 

com a PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, sobre o 

subsídio financeiro recebido, para manutenção do Espaço Cultural: 

VALOR DO AUXÍLIO FINANCEIRO:  R$_______________ (_____________________) 

Referente a 3 parcelas de R$________________ (_______________________) 

 

OBRIGAÇÕES:  

a. O(a) Proponente que, por algum motivo, desistir de receber a premiação, deverá apresentar 

justificativa por meio de ofício protocolado no Departamento de cultura situada na avenida 

Guaporé nº 4719. Centro. 

b. Caberá ao(a) Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias, 

reclamações e/ou questionamentos, assegurando ao Departamento de cultura de Rolim de 

Moura o pleno ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos a esse título. 

c. O Departamento de Cultura não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em 

hipótese alguma, pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, 

trabalhista ou outra, bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles 

decorrentes, assumidos pelo(a) Proponente para fins de realização da proposta inscrita. 

d. Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegurar o 

recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos 

tributos previstos em lei. 

e. A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou 

propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral, por 

tal conduta. 
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UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PRÊMIO: 

a. Os recursos recebidos da premiação, assim como mencionado no artigo 7º do Decreto 

Federal nº 10.464/2020, devem ser utilizados para custeio de gastos relativos à manutenção 

da atividade cultural do local e/ou atividades culturais do Espaço Cultural contemplado. 

b. Entende-se como gastos relativos à manutenção da atividade cultural, custos devidamente 

comprovados tais como: internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz; 

outras despesas relativas à manutenção da atividade, diretamente ligadas às ações 

realizadas, ou seja, todo custo existente para a concretização da atividade cultural, tais 

como: profissionais, recursos humanos, serviços de manutenção, limpeza, segurança e 

outras para o devido funcionamento do local e a continuidade de suas atividades 

impactadas. 

 

CONTRAPARTIDA: 

a)  Conforme previsto no artigo 9º da LEI ALDIR BLANC, os Espaços e Territórios Culturais 

premiados deverão realizar como contrapartida, 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 Departamento de cultura. 

b) Na impossibilidade de contrapartidas com alunos da rede pública, o Espaço Cultural 

poderá oferecer ações presenciais, respeitados todos os protocolos oficiais de saúde e 

retomada econômica, ou por meio de ações virtuais. 

c) O Departamento de cultura poderá intervir na contrapartida proposta, solicitando 

complemento de informações, alterações ou mesmo a substituição, se entender que esta 

não é exeqüível ou não corresponde, proporcionalmente, ao valor recebido. 

d) O contrapartida oferecida deverá corresponder a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do 

valor recebido pelo recurso emergencial, cujos valores de referência se basearão no Edital 

01/2020. 

e) As contrapartidas deverão ser realizadas em até 120 (cento e vinte) dias após o 

recebimento da última parcela do prêmio e não poderão onerar a Administração Pública, 

sendo de inteira responsabilidade do Proponente o atendimento de todas as suas 

necessidades, exceto a permissão de utilização de espaços públicos. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRO FINAL DE ATIVIDADES: 

a) Deverá o(a) Proponente, em até 120 (cento e vinte) dias do recebimento da última 

parcela, entregar o Relatório Final de Atividades conforme Anexo III, devidamente 

preenchido, para efeito de Prestação de Contas. 

b) O presente relatório deverá demonstrar a utilização dos recursos de forma responsável, 

comprovando que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos relativos à 

manutenção da atividade cultural, devendo estar em conformidade com o § 2º do artigo 

7º do Decreto Federal nº 10.464/2020. 

c) O Departamento de cultura poderá solicitar ao(a) Proponente, informações e 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.464-de-17-de-agosto-de-2020-272747985
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.464-de-17-de-agosto-de-2020-272747985
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm#:~:text=Fa%C3%A7o%20saber%20que%20o%20Congresso,20%20de%20mar%C3%A7o%20de%202020.
http://www3.cultura.pmmc.com.br/cadastro/public/arquivos/sistema/edital_045-2019.pdf
http://www3.cultura.pmmc.com.br/cadastro/public/arquivos/sistema/edital_045-2019.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.464-de-17-de-agosto-de-2020-272747985
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documentação complementar a qualquer momento. 

 

Rolim de Moura, ________ de ________________________ de  2020. 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e CPF 

(Proponente responsável pelo Espaço cultural) 
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ANEXO III 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 DADOS DO ESPAÇO CULTURAL 

NOME DO ESPAÇO 

CULTURAL: 

 

CNPJ (se 

houver): 

 

ENDEREÇO COMPLETO DO ESPAÇO 

CULTURAL 

 

NOME DO(A) 

RESPONSÁVEL: 

 

CPF RESPONSÁVEL 

LEGAL: 

 

RECURSO RECEBIDO 

(R$): 

 

 

HISTÓRICO E INFORMAÇÕES SOBRE O ESPAÇO CULTURAL 

Deverá incluir o histórico de ações e atividades mencionado no Cadastro Municipal 
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RESULTADOS ALCANÇADOS COM O AUXÍLIO DO EDITAL 01/2020 

Detalhe a seguir, os resultados alcançados pelo Espaço Cultural oriundos dos recursos recebido do Edital 

01/2020. 

Descreva os eventos, ações, produtos realizados, custeios de atividades e eventuais desdobramentos. Detalhe a 

sua abrangência, qualificando e quantificando o público atingidos. Enumere eventuais problemas e dificuldades 

enfrentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE TRABALHADORES 

BENEFICIADOS 

 

Nº DE TRABALHADORES CULTURAIS 

BENEFICIADOS 

 

Nº DE EMPREGOS MANTIDOS EM RAZÃO DO 

BENEFICIO RECEBIDO 

 

 

DESCRIÇÃO DA CONTRAPARTIDA 

Inserir nesse campo a mesma contrapartida mencionada na inscrição da proposta no Edital 01/2020. 

NOME DA AÇÃO:  

DESCRIÇÃO 

DETALHADA: 
 

LOCAL (NOME E 

ENDEREÇO): 
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DATA DA 

REALIZAÇÃO: 
 

PÚBLICO ATENDIDO:  

VALOR FINANCEIRO 

DA AÇÃO: 
 

 

Rolim de Moura, _______ de ______________________ de 2020. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 

ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO 

AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL 

 

 

Eu_________________________________________________________________________,  

 

CPF _______________________________________, RG______________________________  

 

Residente_______________________________________________ nº ___________________ 

 

Bairro ____________________________na cidade de _________________________________ 

 

Proponente do edital de chamamento público nº. 01 DECLARO, para os devidos fins, que recebo 

ou recebi o Auxílio Emergencial concedido pelo Governo Federal, previsto na Lei nº 13.982 de 2 

de abril de 2020, no valor de R$ _____________________________ mensais. Declaro, ainda, a 

inteira responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a 

omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam na 

minha eliminação deste edital. 

 

 

 

Rolim de Moura, ______ de __________________ de 2020. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

 
CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 

ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 
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ANEXO V – 

MODELO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - 

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 

 

 

 

Outorgado:_____________________________________________________________ 

 

CPF/CNPJ:_____________________________________________________________ 

 

Nº do Termo:___________________________________________________________ 

 
Item Documento 

(TED/DOC 

ou Cheque) 

e Número 

Data do 

Pagamento 

 

Fornecedor/ 

Prestador 

 

CPF/CNPJ 

do 

Fornecedor 

/ 

Prestador 

 

Documento fiscal 

(NF/Cupom/Fatura/RPA) 

 

Número Valor 

 

        

        

TOTAL R$ 

 

 

 

 

 

Rolim de Moura – RO, _______ DE ______________DE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Nome / Assinatura do Outorgado 

Responsável pelo Preenchimento 
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ANEXO VI –  

 

Modelo de Projeto 

 

Título ou Nome do Projeto 

 

Justificativa 

 

Objetivos 

 

Atividades à serem realizadas 

 

Cronograma 

 

Delimitação de valores a serem gastos com o Projeto 

 

Avaliação do Projeto 

 

 

Rolim de Moura – RO, _________ DE _______________________DE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome / Assinatura do Outorgado 
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TABELA I 
PROPOSTA PARA CLASSIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

ESCALONAMENTO DE VALORES PARA CADASTROS COM CNPJ COM FINALIDADE ECONÔMICA – (Empresas) 
Itens Critérios de julgamento Pontuação 

mínima e 
máxima 

Pontuação 

 1 ponto 2 ponto 3 ponto 4 ponto 5 ponto 

01 Faturamento / mensal nos últimos 3 meses de 
2019: 

1 à 5 De 0 até 1.045,00 De 1.045,00 até 
2.090,00 

De 2.090,00 à 
3.135,00 

De 3.135,00à 
5.225,00 

Acima de 5.225,00 

02 Despesa mensal com locação ou 
financiamento do espaço nos últimos 3 meses 
de 2019: 

1 à 5 De 0 até 800,00 De 
800 até 1200,00 

De 1.200,00 até 
2.000,00 

De 2.000,00 até 
3.000,00 

Acima de 3.000,00 

03 Média da Despesa do espaço com energia nos 
últimos 3 meses de 2019: 

1 à 5 De 0 até 1.000,00 De 1.000,00 até 
3.000,00 

De 3.000,00 até 
5.000,00 

De 5.000,00 até 
7.000,00 

Acima de 7.000,00 

04 Média da Despesa do espaço com água nos 
últimos 3 meses de 2019: 

1 à 5 De 0 até 800,00 De 800 até 
1.200,00 

De 1.200,00 até 
2.000,00 

De 2.000,00 até 
3.000,00 

Acima de 3,000,00 

05  Despesa do espaço com encargos sociais nos 
últimos 3 meses de 2019: 

1 à 5 De 0 até 1.000,00 De 1.000,00 até 
2.000,00 

De 2.000,00 até 
3.000,00 

De 3.000,00 até 
4.000,00 

Acima de 4.000,00 

06 Quantidade de Funcionários 
contratados/remunerados pelo espaço 
cultural, nos últimos 3 meses do exercício de 
2019: 

1 à 5 De 0 até 01 
funcionário 

De 1 até 02 
funcionários 

De 2 até 03 
funcionários 

De 3 até 04 
funcionários 

Acima de 04 
funcionários 

07 Tempo de atividade do espaço/comprovada 1 à 5 De 02 até 03 anos De 03 até 04 anos De 04 até 05 anos De 05 até 06 anos Acima de 06 anos 

8 Média das Despesas com material gráfico ou 
mídia digital (marketing) nos últimos 3 meses 
de 2019: e nos 3 primeiros meses de 2020 – 
caso tenha ocorrido) 

1 à 5 De 0 até 800,00 De 800 até 
1.200,00 

De 1.200,00 até 
2.000,00 

De 2.000,00 até 
3.000,00 

Acima de 3.000,00 
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Pontuação total Pontos Valor do subsídio 

 

 

 

40 pontos 

0-15 R$ 5.094,86 

16-25 R$ 7.642,29 

26-40 R$ 9.552,87 
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TABELA II PROPOSTA PARA CLASSIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

ESCALONAMENTO DE VALORES PARA CADASTROS COM CPF – Coletivo Cultural grupo cultural que NÃO possui CNPJ Cidadania e cultura 
Itens Critérios de julgamento Pontuação 

mínima e 
máxima 

Pontuação 

 1 ponto 2 ponto 3 ponto 4 ponto 5 ponto 

01 Faturamento / mensal nos últimos 3 
meses de 2019, caso ocorra 

1 à 5 De 0 até 1.045,00 De 1.045,00 até 
2.090,00 

De 2.090,00 à 
3.135,00 

De 3.135,00à 
5.225,00 

Acima de 
5.225,00 

02 Despesa mensal com locação ou 
financiamento do espaço utilizado pelo 
coletivo nos últimos 3 meses de 2019, 
caso ocorra: 

1 à 5 De 0 até 800,00 De 
800 até 1200,00 

De 1.200,00 até 
2.000,00 

De 2.000,00 até 
3.000,00 

Acima de 
3.000,00 

03 Média da Despesa do espaço utilizado 
pelo coletivo com energia nos últimos 3 
meses de 2019, caso ocorra: 

1 à 5 De 0 até 1.000,00 De 1.000,00 até 
3.000,00 

De 3.000,00 até 
5.000,00 

De 5.000,00 até 
7.000,00 

Acima de 
7.000,00 

04 Média da Despesa do espaço utilizado 
pelo coletivo com água nos últimos 3 
meses de 2019, caso ocorra: 

1 à 5 De 0 até 800,00 De 800 até 
1.200,00 

De 1.200,00 até 
2.000,00 

De 2.000,00 até 
3.000,00 

Acima de 
3.000,00 

05  Tempo de atividade do coletivo 1 à 5 De 02 até 03 
anos 

De 03 até 04 
anos 

De 04 até 05 
anos 

De 05 até 06 anos Acima de 06 anos 
 

06 Número de integrantes ou alunos do 
coletivo 

1 à 5 De 0 até 03 De 03 até 06 De 06 até 08 De 08 até 10 Acima de 10 
Integrantes 

07 Comprovação de atividade continuada do 
coletivo (devidamente comprovado no 
formulário de atividades realizadas) 

1 à 5 De 02 até 03 
anos 

De 03 até 04 
anos 

De 04 até 05 
anos 

De 05 até 06 anos Acima de 06 anos 

8 Número de premiações conquistadas pelo 
coletivo devidamente comprovadas 

1 à 5 De 0 até 01 De 1 até 02 De 2 até 03 De 3 até 04 Acima de 4 
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Pontuação total Pontos Valor do subsídio 

 

 

 

40 pontos 

0-15 R$ 5.094,86 

16-25 R$ 7.642,29 

26-40 R$ 9.552,87 

 

 

 


