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Chamada Pública 001/2021 – da Secretaria Municipal de Cultura 

Espaços Culturais estabelecidos em Catanduva/SP para concessão de 

subsídio mensal com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir 

Blanc nº 14.017/2020 

 

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de 

Cultura, vem realizar Chamada Pública para concessão de subsídio a Espaços 

Culturais estabelecidos em Catanduva/SP que se enquadrem nas disposições da Lei 

Federal nº 14.017/2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc), no Decreto Federal 

nº 10.464/2020, no Decreto Municipal nº 7.845/2020, com observância nas Leis 

Federais nº 8.666/93 e 9.610/98, no que couber. Os Espaços Culturais deverão 

entregar a documentação exigida pela presente chamada e o Plano de Trabalho de 

16 de julho a 16 de agosto de 2021 na Estação Cultura Deca Ruette, localizada na 

Rua Rio de Janeiro, nº 100, Centro. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Esta chamada pública será realizada com recursos financeiros, em 

caráter emergencial, provenientes da LEI ALDIR BLANC nº 14.017/2020, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e Decreto Municipal nº 

7.845/2020 e suas alterações, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 

setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, 

reconhecido pelo Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de Março de 2020. 

1.2. Os recursos foram devidamente inseridos como crédito 

extraordinário no orçamento vigente pelo Decreto Municipal nº 7.845/20, alterado 

pelo Decreto Municipal nº 8.048/2021. 

 

1.3  Esta Chamada Pública atende ao inciso II do artigo 2º da 
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LEI ALDIR BLANC, com subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos 

e territórios 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. 

1.4 Para efeitos deste Chamada Pública entende-se por: 

 

a) ESPAÇOS CULTURAIS: Situados na cidade de Catanduva, existente 

há no mínimo dois anos, podendo ser: microempresas e pequenas empresas 

culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições 

culturais com atividades interrompidas em razão do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, 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. 

b)  Plano de Trabalho: Descrição sumária da contrapartida 

social a ser realizada pelo proponente beneficiário do Inciso II do art. 2º da Lei 

14.017/2020, constando: Descrição da atividade, evento, ação, produto ou 

serviço de caráter cultural economicamente mensurado pelo beneficiário, 

incluindo cronograma e público-alvo, assim como respectiva prestação de contas. 

c) Contrapartida Social: Atividade, evento, ação, produto ou serviço 

de caráter cultural, cuja fruição possa ser presencial ou transmitida pela internet 

ou disponibilizada por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, 

estipulada e economicamente mensurada pelo beneficiário, objetivando a 

descentralização e/ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, 

sempre em consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos 

bens culturais resultantes a exemplo de oficinas, cursos, workshops, palestras, 

reuniões e/ou debates, apresentações, intervenções, produtos artísticos e 

culturais e congêneres. 
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d) Prestação de contas: Relatório de Atividades com comprovações 

documentais da realização da contrapartida social por meio de fotos, vídeos, 

material de imprensa, material de divulgação, relatórios e listas de presença, 

assim como recibos, notas fiscais, transferências e comprovantes de pagamento 

de contas, referentes à utilização dos recursos do subsídio mensal recebido em 

conformidade com o Inciso II do art. 2º da Lei 14.017/2020. 

 

2. Do Objeto e da Dotação Orçamentária 

 

2.1 Constitui objeto desta Chamada Pública a concessão de subsídio 

mensal a Espaços 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, no 

valor de  R$ 6.000,00( Seis Mil Reais ) divididos em 3 parcelas no valor de 

R$2.000,00(Dois Mil Reais ), conforme Art. 2º, Inciso II, da Lei de Emergência 

Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020 e de acordo com critérios estabelecidos no 

presente instrumento. 

2.2 As despesas decorrentes desta Chamada Pública serão suportadas 

pela seguinte dotação orçamentária do exercício financeiro vigente, advindo de 

recurso Federal: UE 02.13.01, FP 13.392.0004.2.068, C.E. 3.3.90.36.00, C.E. 

3.3.90.39.00, FR 03, CA 312.0015, recursos financeiros, em caráter emergencial, 

provenientes da LEI ALDIR BLANC nº 14.017/2020, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 10.464/2020 e Decreto Municipal nº 7.845/20, alterado pelo 

Decreto Municipal nº 8.048/2021. 

 

3. Do montante e número de beneficiários 

 

3.1 Serão concedidas 3 (TRÊS) parcelas mensais de R$ 2.000,00 para 

até 8 (oito) beneficiários . 

3.2 O montante e o número de benefícios foi definida pelo Grupo de 
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Trabalho de Implementação, Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc E 

Conselho Municipal de Politicas Culturais  com base nas inscrições recebidas no 

Cadastro Municipal de Cultura . 

3.3  Caso a quantidade de solicitações de benefícios seja maior que a 

quantidade máxima estipulada o critério utilizado será o proponente que tenha 

apresentado a maior pontuação, conforme artigo 12, subartigo 12.2, persistindo o 

empate serão adotados os seguintes critérios: 

a) Primeiro - O proponente que não tenha sido contemplado no Edital 

de Incentivo as Artes Lei Aldir Blanc 01/2020 e na Chamada  Publíca Concessão de 

Subsídios a espaços Culturais de Catanduva 01/2020 

b) Segundo - O proponente que tenha mais tempo de atividade no 

município. 

3.4 O montante dos recursos indicado no Plano de Ação, poderá ser 

remanejado de acordo com a demanda local conforme artigo 11, §6º, do Decreto 

Regulamentador Federal nº 10.464/2020, respeitando a divisão dos recursos 

prevista no art. 2º da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, e tal remanejamento 

deverá ser informado no relatório de gestão final a ser enviado ao Governo Federal. 

 

4. Das condições de participação 
 

4.1 A Pessoa física ou Jurídica que não foi contemplada do Edital de Incentivo 

as Artes Lei Aldir Blanc 01/2020 e Chamada Pública Concessão de Subsídios a 

espaços Culturais de Catanduva 01/2020 terá acrescida na sua pontuação 2 pontos 

na média. 

 

 

 

4.2 Poderão participar desta Chamada Pública Espaços Culturais 

estabelecidos em Catanduva/SP que tenham atuado social ou profissionalmente 

nas áreas artística e cultural anterior a 29 de junho de 2019, de forma 
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documental ou autodeclaratória, que tiveram suas ações interrompidas, total ou 

parcialmente, em virtude da pandemia de COVID-19 e que possuam homologação 

comprovada  em, pelo menos, um dos seguintes cadastros de acordo com o artigo 

7º, parágrafo 1º da Lei 14.017 de 2020: 

a) Cadastro Estadual de Cultura; 

b) Cadastro Municipal de Cultura; 

c) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; 

d) Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura; 

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

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

g) outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na 

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

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

anteriores à data de publicação da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. 

 

4.3 É vedada a participação nesta Chamada Pública: 

 

I. De espaços culturais criados ou vinculados à Administração Pública 

de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a 

fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de 

empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento 

exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do 

Sistema S; 

II. De membros das Comissões: de Organização, Análise e 

Acompanhamento, de Análise da Documentação, de Avaliação do Plano de Trabalho, 

de Seleção de Projetos, seus cônjuges ou companheiros estáveis, parentes até 2º 

grau ou projetos culturais a estes atrelados e/ou vinculados. 

III. De pessoas físicas ou jurídicas com atraso na entrega, 

irregularidade na prestação de contas ou inexecução de atividades realizadas por 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313compilada.htm
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Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal. 

 

 

5. Dos Impedimentos 

 

5.1 Ficam impedidos os Espaços Culturais: 

 

a) de serem beneficiados em processos licitatórios publicados por outros 

entes com recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 2020 (Lei Emergencial 

Aldir Blanc) para a mesma finalidade do inciso II, Art. 2º da referida Lei Federal, 

mesmo que esteja inscrito em mais de um cadastro referido no § 1º do Art. 7º da 

legislação ou seja responsável por mais de um espaço cultural, cabendo a ele a 

responsabilidade legal caso venha a ocorrer, conforme previsto no Capítulo VII do 

Decreto Municipal nº 7.845/2020; 

 

6. Da Utilização dos Recursos 
 

6.1  O subsídio mensal recebido poderá ser utilizado com gastos 

relativos e não quitados à manutenção do local e/ou atividades culturais do 

espaço, contabilizados durante o período de calamidade oficializado pelo Decreto 

Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020. 

6.2  Conforme disposto no artigo 7º, § 2º, do Decreto Federal nº 

10.464/2020, entende-se como gastos relativos à manutenção da atividade 

cultural, custos devidamente comprovados, tais como: 

I – Internet; 

II –  Transporte; 

III –  Aluguel; 

IV –  Telefone; 

V        –  Consumo de Água e Luz; e 

VI       – Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do 

beneficiário. 
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6.2.1 Entende-se por outras despesas todas aquelas ligadas diretamente 

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. 

6.3 Não serão consideradas despesas relativas à manutenção das 

atividades, o pagamento de empréstimos, ampliações, aquisição de bens 

permanentes ou outras que configurem relação direta apenas com as despesas 

pessoais do responsável legal ou de membros do Espaço ou Território Cultural. 

 

7. Da Contrapartida Social 

 

7.1    Os Espaços Culturais beneficiados deverão oferecer 

contrapartidas exeqüíveis e economicamente mensuráveis com a realização de 

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

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

em cooperação e planejamento definido com a Secretaria Municipal de Cultura, 

que poderá propor adequações aos beneficiários. 

7.2 A contrapartida social oferecida deverá ser economicamente 

mensurável e corresponder a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor 

recebido. 

7.3     Poderão ser realizadas por meio de ações presenciais, respeitados 

todos os protocolos oficiais de saúde e retomada econômica, ou por meio de 

ações virtuais, previamente aprovadas. 

7.4 A contrapartida deverá ser realizada no prazo máximo até o  dia 20 

de Dezembro de 2021.  
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8. Formas, Local e Prazo de Inscrição 

 

8.1 A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizará gratuitamente 

aos interessados a Chamada Pública e seus Anexos por meio do endereço eletrônico: 

www.catanduva.sp.gov.br. 

8.2 As inscrições deverão ser protocoladas na Secretaria Municipal de 

Cultura, situada na Rua Rio de Janeiro n° 100, Centro, Catanduva/SP, em material 

impresso. 

8.3 O prazo de inscrição vai do dia 16/07/2021 a 16/08/2021, nos 

dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 16:59:59h. 

8.4 Não serão aceitas inscrições feitas fora do período acima estabelecido. 

8.5 Serão indeferidas as inscrições apresentadas em desacordo com 

as normas, condições e especificações previstas nesta Chamada Pública. 

 

9. Dos procedimentos para inscrição 
 

9.1 A inscrição deverá ser protocolada diretamente junto à 

Secretaria Municipal de Cultura, no endereço supracitado, e apresentar dois 

envelopes lacrados: 

 

a) Um envelope identificado como: 

_____________________________________________________________________________ 

Chamada Pública para Espaços Culturais estabelecidos em Catanduva/SP 

para concessão de subsídio mensal com recursos da Lei de Emergência 

Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020 

______________________________________________________________________________ 

ENVELOPE nº 1 • DOCUMENTAÇÃO 

Nome do Espaço Cultural: ..................................... 

 

http://www.catanduva.sp.gov.br/
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b) Um envelope identificado como: 

_____________________________________________________________________________ 

Chamada Pública para Espaços Culturais estabelecidos em Catanduva/SP 

para concessão de subsídio mensal com recursos da Lei de Emergência 

Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020 

______________________________________________________________________________ 

ENVELOPE nº 2 – PLANO DE TRABALHO 

Nome do Espaço Cultural: ..................................... 

______________________________________________________________________________ 

 

9.2 É obrigatório constar fora do envelope a identificação 

conforme modelo acima e dentro a documentação descrita a seguir: 

 

● O ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO deverá conter 1 (uma) 

via da seguinte documentação: 

 

9.2.1  Pessoa Física 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I) e Autodeclaração (ANEXO II) devidamente 

preenchidas, pelo responsável legal do Espaço Cultural. 

b) Carta de Anuência com CPF e Nome Completo dos integrantes do 

Espaço Cultural indicando o responsável legal; 

c) Cópia simples de comprovantes de endereço de residência do 

responsável pelo Espaço Cultural, sendo um comprovante do endereço atual 

(últimos três meses) e outro de pelo menos 01 (um) ano atrás, com o fito de 

comprovar a sede da pessoa física na cidade de Catanduva há mais de 01 (um) ano; 

d) Cópia simples de comprovante de endereço da sede do Espaço Cultural, 

quando possuir sede física; 
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e) Cópia simples do documento de identidade (oficial) do 

proponente e que contenha o número do RG e foto (ou outro documento de 

identidade com força legal); 

d) Cópia simples do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (válido) do 

proponente; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal; 

f) Cópia de comprovante da conta bancária em agência de 

Catanduva/SP, aberta em nome do responsável legal pelo Espaço Cultural, para 

fim de recebimento dos recursos; 

g) Declaração devidamente preenchida e assinada (ANEXO III) 

h) Comprovante de homologação em pelo menos um dos cadastros citados 

no item 4.1 desta Chamada Pública até a data de protocolo do envelope nº 1 – 

Documentação. 

 

9.2.2 Pessoa Jurídica 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I) e Autodeclaração (ANEXO II) 

devidamente preenchidas, pelo responsável legal do Espaço Cultural. 

b) Cópia simples de comprovantes de endereço de residência do 

responsável pelo Espaço Cultural e, também, da sede do Espaço Cultural, sendo um 

comprovante do endereço atual (últimos três meses) e outro de pelo menos 02 (dois) 

ano atrás, com o fito de comprovar a sede da pessoa física na cidade de Catanduva 

há mais de 02 (dois) anos; 

c) Cópia simples da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

– CNPJ atualizado; 

d) Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (válido) do representante 

legal; 

e) Cópia simples do documento de identidade (oficial) do representante 

legal que contenha o número do RG e foto (ou outro documento de identidade com 

força legal); 

f) Cópia simples do Contrato Social ou do Estatuto, e demais 

alterações, no teor vigente, devidamente registrado em cartório competente, 
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constando indicação da sede em Catanduva há mais de 02 (dois) anos e que sua área 

de atuação seja compatível com o objeto deste Edital; 

g) No caso de Associação ou Sociedade Cooperativa, no seu Estatuto Social 

ou Contrato deverão constar expressamente os poderes de representação; 

h) Cópia da Ata de Eleição e Posse da Primeira Diretoria devidamente 

registrada em cartório competente; 

i) Cópia da Ata de Posse da Última Diretoria, devidamente registrada 

em cartório competente; 

j) No caso de inscrição realizada por Associação ou Sociedade 

Cooperativa, a proponente também deverá apresentar cópia da ficha de filiação do 

associado ou cooperado responsável pelo projeto, juntamente com cópia simples de 

seu documento de identidade e CPF; 

l) Documento de registro da sociedade cooperativa perante a 

entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do 

artigo 107, da Lei Federal n° 5.764, de 14 de julho de 1971; 

m) Cópia Simples de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 

e Seguridade Social (INSS); 

n) Cópia Simples de Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

o) Cópia simples de prova de regularidade para com a Fazenda 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

p) Cópia Simples de Prova de regularidade relativa ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

q) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediantea apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII•A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto•Lei no5.452, de 1ode maio 

de 1943; 

r) Declaração devidamente preenchida e assinada – ANEXO III 

s) Cópia de comprovante da conta bancária em agência de 

Catanduva/SP, aberta em nome da Pessoa Jurídica, para fim de recebimento dos 

recursos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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t) Comprovante de homologação em pelo menos um dos cadastros 

citados no item 4.1 desta Chamada Pública até a data de protocolo do envelope nº 

1 – Documentação. 

9.2.2.1 As certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, 

quando for o caso, conterão a informação de negativa de débito ou positiva de débito 

com efeito de negativa. 

9.3 Não serão aceitos protocolos da documentação, nem documentos com 

prazo de validade vencido e/ou rasurados. 

 

● O ENVELOPE Nº 2 – PLANO DE TRABALHO deverá conter, Ficha 

de Inscrição (Anexo I) e,  Plano de Trabalho (Anexo IV) devidamente preenchido e 

assinado em 2 (duas) vias e Declaração de não contemplação anterior (Anexo X) se 

houver. 

 

10. Das Comissões 

10.1 Comissão de Organização, Análise e Acompanhamento - 

Colegiado criado temporariamente, composto por 03 (Três) membros indicados pela 

Secretaria Municipal de Cultura, que serão nomeados por Portaria expedida pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, sendo de sua competência: 

● Receber e protocolar as inscrições; 

● Acompanhar e orientar todas as ações da Comissão de Análise 

da Documentação e Comissão de Análise do Plano de Trabalho; 

● Acompanhar o desenvolvimento das contrapartidas apresentadas; 

● Divulgar, por meio da Comunicação Social da Prefeitura de 

Catanduva, esta Chamada Pública, os resultados de suas Etapas de 

Habilitação e Avaliação de Plano de Trabalho e o Resultado Final do processo; 

 Analisar a Prestação de Contas e, após conferi-la, emitir atestado 

comprovando a execução dos recursos recebidos, proposta de contrapartida e de 

acordo com a descrição do projeto e com os termos desta Chamada Pública e do 

contrato. 
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10.2  Comissão de Análise da Documentação - Composta por 02 (dois) 

membros e seus suplentes, indicados pela Secretaria Municipal de Finanças e pela 

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos no grupo de Trabalho de Implementação, 

Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc, nomeados pelo Decreto 

Municipal 8.048 de 23 de junho de2021, sendo de sua competência na presente 

chamada: 

● Examinar e decidir sobre a validade da documentação apresentada 

em face das exigências desta Chamada Pública referente à Etapa de 

Habilitação da Documentação; 

● Analisar os recursos apresentados, caso houver; 

● Habilitar, ou não, o Espaço Cultural no que tange à análise do 

‘Envelope nº 1 – Documentação’, para prosseguimento da Comissão de 

Avaliação do Plano de Trabalho. 

 

10.3  Comissão de Avaliação do Plano de Trabalho - Composta pelos 05 

(cinco) representantes da Sociedade Civil, sendo de sua competência na presente 

chamada: 

● Avaliar o Plano de Trabalho; 

● Definir com base nos critérios de pontuação em qual modalidade se 

enquadra o Espaço Cultural para fins de valores a serem recebidos; 

10.3.1 Fica vedado a qualquer membro da Comissão de Avaliação 

do Plano de Trabalho designar procurador para a realização dos trabalhos da Etapa 

para os quais foi nomeado. 

 

10.4 Não poderão integrar a COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ANÁLISE E 

ACOMPANHAMENTO, A COMISSÃO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO e a 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO pessoas direta ou 

indiretamente ligadas aos Espaços Culturais que participarão desta Chamada 

Pública, bem como seus cônjuges ou parentes até o segundo grau. 
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11. Dos Procedimentos 

 

11.1 A Comissão de Análise da Documentação, acompanhada da 

Comissão de Organização, Análise e Acompanhamento de posse dos 

“ENVELOPES nº 1 – DOCUMENTAÇÃO” adotará, na Etapa de Habilitação para 

cada uma das inscrições, os seguintes procedimentos: 

● Abertura do “ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO”, sua apreciação e 

definição quanto à sua habilitação, ou não, para seguir para a fase de Análise do 

Plano de Trabalho; 

● Divulgar na Imprensa Oficial do Município o nome do Espaço 

Cultural habilitado e, caso houver inabilitados e o motivo, para que os mesmos 

possam, se houver interesse, sanar o problema, durante o período estipulado para os 

recursos (3 dias úteis) na etapa de habilitação; 

● Analisar os recursos apresentados, caso houver; 

● Divulgar o resultado da etapa de recursos, após transcorrido os 

prazos, na Imprensa Oficial do Município; 

● Encaminhar à Comissão de Avaliação do Plano de Trabalho os 

Planos de Trabalhos dos Espaços Culturais habilitados para a devida análise e 

classificação. 

11.1.2 As reuniões e atos da Comissão de Análise da Documentação serão 

lavrados Atas. 

 

11.2     A Comissão de Análise do Plano de Trabalho adotará, nesta 

etapa, para cada um dos habilitados, os seguintes procedimentos: 

● Abertura dos “ENVELOPES Nº 2 – PLANO DE TRABALHO” 

● Avaliação dos Planos de Trabalho e Tabulação da Pontuação conforme 

critérios dispostos nos itens 7 e 12.2 desta Chamada Pública. 

 

11.2.1 A Comissão de Avaliação do Plano de Trabalho tem 

autonomia na análise, inclusive para desclassificar projetos que não atendam os 

requisitos mínimos exigidos, e adorará os seguintes procedimentos. 
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● Divulgar na Imprensa Oficial do Município o nome do Espaço 

Cultural classificado e, caso houver, desclassificação será colocado o motivo, para 

que os mesmos possam, se houver interesse, interpor recurso ; 

● Analisar os recursos apresentados, caso houver; 

● Divulgar o resultado final na Imprensa Oficial do Município. 

 

11.3.1 As reuniões e atos da Comissão de Avaliação do Plano de 

Trabalho serão lavrados Atas. 

 

12. Das Modalidades e Critérios de Pontuação 
 

12.1 O subsídio mensal de que trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei de 

Emergência Cultural Aldir Blanc 14.017/2020 terá valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais).  

Modalidade Única – Acima de 7 pontos = Três Parcelas Mensais de R$ 2.000,00. 

 

 

12.2 Critérios e valores para cálculo da pontuação: 

 

A - FORMA DE PROPRIEDADE DO ESPAÇO FÍSICO UTILIZADO 

Público = 1 ponto 

Público ou privado cedido = 2 pontos Próprio = 3 pontos 

Alugado = 4 pontos 

Financiado em pagamento = 5 pontos 

 

B - VALOR MÉDIO DAS RECEITAS MENSAIS ENTRE JUNHO DE 2019 A ABRIL 

DE 2020: 

Até R$ 3.000 = 1 ponto 

de R$ 3000,01 a R$ 6.000 = 2 pontos 

de R$ 6.000,01 a R$10.000,00 = 3 pontos  

Acima de R$ 10.000,01 = 4 pontos 
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C – CUSTOS DE MANUTENÇÃO, FUNCIONÁRIOS, AQUISIÇÕES DE MATERIAS 

DE CONSUMO ETC. 

Até R$ 3.000 = 1 ponto 

de R$ 3000,01 a R$ 6.000 = 2 pontos 

de R$ 6.000,01 a R$10.000,00 = 3 pontos  

Acima de R$ 10.000,01 = 4 pontos 

 

D - MÉDIA DE IMPOSTOS, TAXAS DE FUNCIONAMENTO E SERVIÇOS 

ESSENCIAIS COMO ALUGUEL, AGUA, LUZ, ETC 

Até R$ 3.000 = 1 ponto 

de R$ 3000,01 a R$ 6.000 = 2 pontos 

de R$ 6.000,01 a R$10.000,00 = 3 pontos  

Acima de R$ 10.000,01 = 4 pontos 

 

E - FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PELO ESPAÇO CULTURAL: 

até 01 funcionário contratado = 1 ponto 

02 funcionários contratados = 2 pontos 

 

03 funcionários contratados = 3 pontos 

 

04 funcionários contratados = 4 pontos  

 

05 Acima de 05 funcionários = 5 pontos 

 

13. Da Divulgação do Apoio Emergencial 
 

13.1 Os Espaços Culturais beneficiados com recursos da Lei Federal nº 

14.017/2020 (Lei Emergencial Aldir Blanc) deverão divulgar o apoio emergencial 

concedido de forma explícita, visível e destacada, conforme a seguir: 
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I - em materiais impressos, divulgação, produtos culturais físicos, 

vídeos, multimeios e outros, deverão inserir o brasão oficial do Município de 

Catanduva e brasão do Governo Federal, acompanhados da frase: Projeto apoiado 

com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 - Projeto Aprovado 

nº (número do projeto/2020); 

II - quando da participação do proponente em entrevistas aos órgãos 

de comunicação, ou matérias de jornais, deverá ser divulgado que o 

projeto/espaço cultural foi apoiado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc 

nº 14.017/2020 do Governo Federal; 

III - todo material gráfico de divulgação do projeto apoiado, deverá, 

antes da sua veiculação, ser previamente submetido à aprovação da Comunicação 

Social da Prefeitura de Catanduva; e 

IV -  para projetos realizados em plataformas digitais, além do brasão 

oficial e da frase citada no item I deste artigo, para efeito de rastreamento da 

ação, deverão ser identificados com as hashtags: #leialdirblanccatanduva 

#transparencialeialdirblanc. 

 

14. Do Relatório Final de Atividades 
 

14.1 Deverá o espaço cultural beneficiado apresentar Relatório Final de 

Atividades (Anexo V) até dia 20 de Dezembro de 2021, para apreciação e aprovação, 

em conformidade com o disposto nos itens subsequentes: 

a) Relatório Final de Atividades – ANEXO V; 

b) Registro documental da realização das atividades previstas no Plano 

de Trabalho, tais como cópias de críticas, material de imprensa, fotos, vídeos etc; 

c) Declaração (documento original em papel timbrado ou identificação 

similar com carimbo, devidamente assinado, com nome, RG e/ou CPF e cargo de 

quem assinou) das instituições culturais e/ou dos responsáveis pelos locais onde as 

atividades previstas no Plano de Trabalho foram realizadas, contendo quantidade de 

público atingido, data, local; 
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d) Informativo de despesas - ANEXO VI - detalhando os gastos 

efetuados e de acordo com o previsto no Item 6 desta Chamada Pública e no Capítulo 

X do Decreto Municipal nº 7.845/2020; 

e) Cópia e Original de Notas Fiscais, recibos, transferências bancárias, 

acompanhados de comprovante de pagamento – independentemente do valor. As 

notas e/ou recibos deverão ser nominativos ao beneficiário, estar dentro do prazo de 

vigência do período de calamidade oficializado pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de 

março de 2020 e deverão conter descrição do serviço, material, de forma que seja 

possível correlacioná•las ao Informativo de Despesas. 

14.2 As Comissões poderão solicitar, a qualquer tempo, documentos 

complementares, bem como informações, esclarecimentos e relatórios referentes ao 

Relatório Final de Atividades. 

14.3 Na falta de quaisquer dos documentos exigidos ou, se feita em 

desacordo com as normas desta regulamentação, o relatório final de atividades 

poderá ser rejeitado. 

14.4 Não será permitido anexar novos documentos ou informes depois da 

entrega do relatório final de atividades, salvo por solicitação da Administração 

Municipal. 

14.5 Em nenhuma hipótese será feita devolução de cópias, originais e 

seus anexos, bem como quaisquer outros materiais ou documentos protocolados, 

cabendo à Secretaria de Cultura decidir sobre a destinação final do material, devendo 

o proponente guardar cópias dos documentos necessários ao seu uso e de toda a 

documentação comprobatória por 10 (dez) anos. 

14.6 Valores que, eventualmente, não forem utilizados e despesas não 

previstas no item 6 desta Chamada Pública deverão ser devolvidos pelo beneficiário, 

sob as penalidades dispostas no Capítulo XVI do Decreto Municipal nº 7.845/2020 e 

suas alterações. 
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15. Da Transparência e Acompanhamento das Etapas 

 

15.1 Todos os atos e etapas desta Chamada Pública serão publicados no 

Diário Oficial Eletrônico do Município e, também, disponibilizadas no endereço 

eletrônico www.catanduva.sp.gov.br 

15.2 Todos os beneficiários, solicitantes de recursos provenientes da 

referida lei, estão cientes e de acordo que todo o processo de repasse de recursos e 

suas informações, incluindo dados, documentos, autodeclarações e valores 

repassados, são públicos e estarão disponibilizados nos meios citados no item 15.1 

desta Chamada Pública. 

15.3 É inteira responsabilidade do Espaço Cultural o acompanhamento 

dos prazos desta Chamada Pública, conforme calendário a seguir:  

 

CRONOGRAMA PREVISTO DAS ETAPAS DO EDITAL 

ETAPA PROCEDIMENTO DIAS APROXIMADOS 

1 Inscrições   16/07/21 á 16/08/21 

2 
Habilitação dos Proponentes - Análise da 

Documentação 
         17/08/2021 

3 
Publicação da Ata da Comissão de Análise da 

Documentação 
18/08/2021 

4 Prazo de Recurso  19/08/2021 a 20/08/2021 

5 Resposta ao Recurso, caso houver 23/08/2021 

6 Avaliação do Plano de Trabalho  24/08/2021 a 29/08/2021 

7 
Publicação da Ata da Comissão de Avaliação do Plano 

de Trabalho 
30/08/2021 

8 Prazo de Recurso   31/08/2021 a 01/09/2021 

9 Resposta ao Recurso, caso houver 02/09/2021 

10 Publicação 03/09/2021 

11 Contratação 15/09/2021 

http://www.catanduva.sp.gov.br/
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12 Pagamento da primeira Parcela Até 30/09/2021 

13 Pagamento da segunda parcela Até 30/10/2021 

14 Pagamento da Terceira parcela Até 30/11/2021 

 

16. Disposições Finais 

 

16.1   Qualquer alteração no escopo das ações dispostas no Plano de 

Trabalho, tais como, substituição de texto, alteração de plano de trabalho, mudança 

no prazo de execução da contrapartida, relatório de atividades ou outras situações, 

deverá ser encaminhada para avaliação e deliberação prévia da Secretaria Municipal 

de Cultura e das Comissões. 

16.2 A Secretaria de Cultura poderá encaminhar à Procuradoria Geral do 

Município, de ofício ou por solicitação das Comissões dispostas no item 10 desta 

chamada pública, os Planos de Trabalho e Projetos Culturais, caso resulte dúvida 

quanto à legalidade. 

16.3 As contrapartidas sociais deverão ser sempre públicas e gratuitas e 

não poderão ficar circunscritas a circuitos fechados ou atenderem a interesses 

eminentemente particulares. 

16.4         Os dados cadastrais do beneficiário devem, sempre que 

alterados, serem atualizados imediatamente no Cadastro Municipal de Cultura. 

16.5 A participação nesta Chamada Pública não inviabiliza que o 

proponente obtenha outros recursos junto à iniciativa pública ou privada, com 

exceção da vedação do item 5 desta Chamada Pública e Capítulo VII do Decreto 

Municipal nº 7.845/2020 e suas alterações. 

16.6 Os casos omissos relativos a presente Chamada Pública serão 

resolvidos pelas Comissões aqui dispostas e pelo Grupo de Trabalho de 

Implementação, Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc (Decreto 

Municipal ). 

I Eventuais esclarecimentos referentes a esta Chamada Pública serão 

prestados pelo e-mail: editais.cultura@catanduva.sp.gov.br e WhatsApp pelos 

mailto:editais.cultura@catanduva.sp.gov.br
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números 17 99774-4458 e 17 99734-5500. 

16.7  em dias úteis pela Secretaria Municipal de Cultura. 

16.8 Integram a Presente Chamada Pública: 

 

Anexo I – Ficha de Inscrição  

Anexo II – Autodeclaração;  

Anexo III – Declarações;  

Anexo IV – Plano De Trabalho; 

Anexo V – Relatório Final de Atividades;  

Anexo VI – Informativo de Despesas;  

Anexo VII – Contrato; 

Anexo VIII – Termo de Ciência e Notificação do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo; e,  

Anexo IX – Declaração De Documentos à Disposição do TCE-SP. 

Anexo X- Declaração de Não Contemplação.  

 

 

Luzia Aparecida de Brito Girade 

Secretária Municipal de Cultura 

 

 

Padre Osvaldo de Oliveira Rosa 

Prefeito Municipal 


