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EDITAL DE PREMIAÇÃO DE PROJETOS 

CULTURAIS Nº 02/2020/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, torna público o presente edital de 

Premiação de Iniciativas Artísticas e 

Culturais, com inscrições abertas de 14 de 

outubro a 26 de outubro de 2020, em 

conformidade com inciso III do artigo 2º da 

Lei Federal nº 14.017/2020, nesse 

identificada como LEI ALDIR BLANC, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 

10.464/2020. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O edital de premiação 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, reconhecido pelo Decreto Legislativo Nº 

6, de 20 de Março de 2020.  

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

pelos(as) Trabalhadores(as) da Cultura, Grupos Coletivos Culturais 

devido à pandemia pela Covid-19. 

1.3. 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 
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prejuízo da divulgação em outros meios que se entendam adequados. 

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

cultura.projetosrm@gmail.com 

1.5. 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 

responsável fará a sua inscrição e realizará as auto declarações 

necessárias. 

1.6. Esse edital de premiação atende ao inciso III do artigo 2º da LEI ALDIR 

BLANC, destinados à agentes de iniciativas culturais, de cursos, de 

produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de 

economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações 

culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que 

possam ser transmitidas  pela internet ou disponibilizadas por meio de 

redes sociais e outras plataformas digitais, totalizando o valor de R$ 

152.850,49(cento e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais e 

quarenta e nove centacos) em premiação. 

1.7. Para efeitos desse edital entende-se por: 

a) PREMIO: Modalidade de repasse financeiro para selecionados por 

mérito e critérios, reconhecendo sua importante atuação no fomento, 

desenvolvimento, fruição e acesso aos bens culturais. 

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

de Rolim de Moura, que assume a responsabilidade legal junto ao 

Departamento de Cultura por sua inscrição, veracidade das informações 

e contrapartidas; 

c) PROPOSTA: Formalização de candidatura da proposta para esse edital 

por meio de informações e documentos apresentados ao Departamento de 

Cultura. 

d) 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, apresentações, 

live, produtos e produções artísticos e culturais e congêneres. 
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2. DO OBJETO E PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 O presente edital tem por finalidade reconhecer e premiar iniciativas 

artísticas e culturais através de projetos culturais, de interesse público com 

relevância à sociedade, contribuição para a promoção, fruição, formação, 

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

2.2 Entenda, por Projetos Culturais, todo o conjunto de atividades, ações e ou 

produtos resultados do processo criativo, pesquisa e vivências, exequíveis, 

mensuráveis, realizados por trabalhadores e trabalhadoras de arte e cultura. 

 

3 DA INSCRIÇÃO  

3.1 O período de inscrições estará aberto de 13 de outubro a 26 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 Serão consideradas válidas somente as submissões finalizadas, por meio do 

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

3.4 Cada Proponente poderá se inscrever com apenas uma proposta nesse 

edital. 

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

considerada somente a última inscrição efetuada. 

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

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

3.7 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. 

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

as proponentes, pessoas físicas, jurídicas que representem grupos ou 

coletivos com ou sem fins lucrativos que comprovar atuação social ou 

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, auto 
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declaração e projeto Cultural. 

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

 

4 DAS MODALIDADES, NÚMERO DE PROPOSTAS E VALORES 

MODALIDADES 

DE 

PREMIAÇÃO 

QNT DE 

PROPOSTAS 

PREMIADAS 

VALOR POR 

PREMIAÇÃO 

VALOR TOTAL 

DA PREMIAÇÃO 

Iniciativas, de 

cursos, de 

produções, de 

desenvolvimento 

de 

Atividades de 

economia criativa 

e de economia 

solidária, de 

Produções 

audiovisuais, de 

manifestações 

culturais, bem 

como 

Para a realização 

de atividades 

artísticas e 

culturais que 

possam ser 

transmitidas pela 

internet ou 

disponibilizadas 

por 

meio de redes 

sociais e outras 

plataformas 

digitais. 

50 R$3.057,01 R$152.850,49 

   

4.1 O valor destinado para esse edital é de e as premiações por meio de repasses 

financeiros serão provenientes de recurso oriundos do Tesouro Nacional, 

vide Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), que foram transferidos ao 
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município, através do Fundo Municipal de Cultura. 

4.2 Caso o número de classificados seja inferior ao mínimo previsto neste 

edital, os valores dos Prêmios serão redistribuídos para as modalidades 

aprovadas. 

4.3 A premiação somente será concedida depois de firmado o compromisso da 

Contrapartida obrigatória desse Edital 

4.4 O Departamento de cultura, através da Comissão para Acompanhamento 

de Projetos Culturais, poderá optar pela não utilização total dos recursos 

disponíveis se entender que as propostas apresentadas foram insatisfatórias. 

4.5 Serão consideradas insatisfatórias, Propostas que não atingirem a 

pontuação mínima de 5(cinco) pontos após aplicação total dos critérios de 

análise conforme item 9.1 

  

 5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Podem participar proponentes de diversas linguagens artísticas e culturais, 

residentes e sediados na cidade de Rolim de Moura e com atividade artística 

ou cultural existente e comprovada nos últimos 2 (dois) anos. 

5.2 Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto.  

5.3 O tempo de atividades culturais e artísticas deverá ser comprovado por 

meio de portfólio contendo histórico de atuação do proponente, descrevendo 

as experiências realizadas no âmbito 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 à data da publicação da Lei 14.017 de 29 de junho de 2020. 

 

 6. DAS VEDAÇÕES  

6.1 Ficam impedidos de participar deste edital: 

a) Membros da Comissão para Acompanhamento de Projetos Culturais, bem 

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

b) 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. 
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c) 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; 

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

14.017/2020. 

e) Grupos ou Coletivos que não sejam efetivamente artísticos ou culturais; 

 

  

 7. TRAMITAÇÃO 

7.1. A comissão 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 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. 

 7.2. O(a) proponente deve atentar-se para os seguintes prazos: 

13 de outubro a 26 de outubro de 

2020 

Inscrições de propostas para o Edital  

27 de outubro a 03 de novembro de 

2020 

Análise de documentação pela 

Comissão 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. 
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 8. DA DESCLASSIFICAÇÃO, INABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO 

8.1. A lista das propostas e habilitadas será publicada 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. 

8.2. Será DESCLASSIFICADA e consequentemente sem direito a recurso, a 

proposta: 

a) cujo (a) Proponente e envolvidos não estejam cadastrados em um dos 

cadastros culturais, conforme art. 7º da Lei 14.017 de 2020; 

b) cujas ações não estejam alinhadas ou enquadradas na LEI ALDIR BLANC, 

não possua finalidade predominantemente artístico-cultural, ou que não esteja 

alinhada com as diretrizes do presente edital; 

 c) apresentada de forma incompleta até a finalização do período de inscrição. 

 

   8.3. Será INABILITADA a proposta cujo(a) Proponente: 

  a) esteja com Cadastro de Artistas incompleto ou desatualizado; 

  b) com documentos desatualizados e/ou ilegíveis;  

8.4. As propostas INABILITADAS terão 2 (dois) dias úteis para sua 

regularização, sendo deferidas, analisadas pela Comissão de Acompanhamento 

de Projetos Culturais. 

8.5. Entende-se por proposta HABILITADA aquela que encaminhar, no 

momento da inscrição, a documentação obrigatória completa constante no 

presente edital. 

8.6. As propostas serão classificadas de acordo com sua pontuação 

mencionada nos critérios objetivos de análise em ordem decrescente, e as 

excedentes ao número de vagas existentes serão consideradas suplentes.  

8.7. A decisão da análise final é irrecorrível e irrevogável e os resultados serão 

divulgados 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. 
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8.8. 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. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

   9.1. Os projetos habilitados serão avaliados e receberão pontuação de acordo 

com a qualificação artística e técnica observados os seguintes critérios:  

Critérios de Julgamento Pontuação Máxima por Item 

(A) Avaliar a coerência entre o conteúdo 

e as ações propostas, metas a serem 

atingidas, criatividade na execução 

do projeto pelo proponente. 

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. 

3,0 (quatro pontos) 

 

  9.2 Os documentos serão analisados levando em conta os seguintes critérios: 

 a) Os projetos que não estiverem de acordo com os critérios solicitados serão 

considerados desclassificados. 

 b) Entende-se por desclassificados os projetos que não atingirem a pontuação 

de no mínimo 5,0 pontos. 

9.3.  As Propostas serão analisadas pela Comissão para acompanhamentos de 

projetos culturais, credenciada por meio da portaria nº 017/2020/SEMEC. 

9.4. A decisão da Comissão para acompanhamentos de projetos culturais é 

soberana, sendo inquestionáveis suas decisões no que concerne ao mérito das 

Propostas. 

 

 10. DA DOCUMENTAÇÃO APÓS A SELEÇÃO 
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  10.1. Após o processo de seleção, das Propostas selecionadas, os (as) 

Proponentes deverão, obrigatoriamente, em 3 (três) dias corridos, apresentar os 

seguintes documentos: 

 a) Termo de Apoio Emergencial - ANEXO, preenchido e assinado; 

 b) Termo de Compromisso de Contrapartida - ANEXO, preenchido e assinado  

 c) Cópia do RG e CPF; 

 d) CNPJ (se houver) 

 e) Conta bancária no nome do (a) Proponente; 

 f) Comprovantes de residência do (a) Proponente, atual e de dois anos trás; 

 10.2. A não apresentação dos documentos mencionados nos itens acima 

acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO do projeto aprovado e novo projeto suplente 

será contemplado. 

 

 11. DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE 

11.1. Cabe ao (a) Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu 

processo. 

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

deverá apresentar justificativa por meio de ofício protocolado com a 

Comissão de acompanhamento de projetos culturais.  

11.3. Caberá ao (a) Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por 

eventuais denúncias, reclamações e/ou questionamentos, assegurando à 

Prefeitura de Rolim de Moura o pleno ressarcimento por possíveis prejuízos 

sofridos a esse título. 

11.4. A Comissão de acompanhamento de projetos culturais 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. 

11.5. 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.  

 

12. DAS CONTRAPARTIDAS  

12.1. Deverá o proponente oferecer contrapartida, que deverão ser realizadas em 

até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do prêmio e não poderão onerar a 
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Administração Pública, sendo de inteira responsabilidade do Proponente o 

atendimento de todas as suas necessidades, exceto a permissão de utilização de 

espaços públicos. 

12.2. O responsável legal e principais membros envolvidos na contrapartida 

proposta deverão preencher as informações solicitadas e assinar o Termo de 

Compromisso de Contrapartida. 

13. DA PUBLICIDADE DA PREMIAÇÃO  

13.1. O Proponente premiado deverá divulgar o recebimento do apoio emergencial 

de forma explícita, visível e destacada e deverá mencionar em todos os atos de 

divulgação individual, do Grupo e/ou Coletivo Cultural, o brasão oficial da cidade 

de Rolim de Moura, acompanhado da Lei 14.017/2020 denominada de Lei Aldir 

Blanc, respeitando as restrições da legislação referente ao período eleitoral.  

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

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

 

14. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

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

da AROM, 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. 

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: 339031 

15.2. O valor destinado para esse edital é de R$ 152.850,49 (cento e cinquenta e 

dois mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos). 

 

 

16. DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO E DO PAGAMENTO 

 

16.1. Os selecionados ficam obrigados a comparecer no Departamento de Cultura, 
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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 03 (três) dias 

úteis.  

16.2 Poderá o Departamento de Cultura estabelecer fluxo(agendamento) para 

recebimento dos Termos de Fomentos e Cadastros para empenho de forma virtual, 

observado o mesmo prazo da assinatura presencial. 

 

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 

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; 

18.2. Juntamente com o Relatório Final de Atividades o(a) Proponente deverá entregar 

todos documentos comprovando os gastos com custeio das atividades. 

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

para aquisições de materiais (usados no projeto) e serviços contendo a descrição 

dos itens, conforme plano de trabalho; 

18.4. 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 
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que ocorreu a sua concessão. 

18.5. No ato da prestação de contas deverá ser apresentado o anexo IV deste edital. 

19.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; 

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. 

 

20.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1. 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. 

20.2. 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. 

20.3. 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. 

20.4 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. 

20.5. 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. 
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20.6 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. 

20.7. 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 

ANEXO II – TERMO DE APOIO EMERGENCIAL 

ANEXO III - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ANEXO IV - MODELO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 

ANEXO V – 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 

             

Nome do(a) Responsável:__________________________________________________ 

CPF:_________________RG:_______________ Data/Local Expedição:____________ 

Endereço completo do Responsável:_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

DECLARO, para os devidos fins, que estou 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 Portifólio entregue. 

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/Território Cultural (NOME DO 

ESPAÇO/TERRITÓRIO 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 

Premiação de Projetos Culturais nº 02/2020/SEMEC-CULTURA – Seleção e 

premiação para  Iniciativas Artísticas e Culturais, realizadas na 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 termo do projeto a ser executado.  

VALOR RECEBIDO:  R$_______________ (_____________________) Referente a 

premiação deste edital. 

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. 
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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. 

CONTRAPARTIDA: 

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

recebimento 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, 

devidamente preenchido, para efeito de Prestação de Contas. 

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

responsável, comprovando que o prêmio recebido foi utilizado para gastos 

relativos à apresentação da atividade cultural. 

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

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 RESPONSÁVEL:  

ENDEREÇO COMPLETO   

CPF RESPONSÁVEL 

LEGAL: 

 

RECURSO RECEBIDO 

(R$): 

 

 

HISTÓRICO E INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO CULTURAL 

Deverá incluir o histórico de ações e atividades mencionado no Cadastro Municipal 

 

 

 

 

RESULTADOS QUE SERÃO ALCANÇADOS COM A PREMIAÇÃO DESTE DO EDITAL 

01/2020 

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

02/2020. 

Descreva as ações, produtos realizados, custeios de atividades e eventuais desdobramentos. Detalhe a sua 

abrangência, qualificando e quantificando o público atingidos.  

 

DESCRIÇÃO DA CONTRAPARTIDA 
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NOME DA AÇÃO:  

DESCRIÇÃO 

DETALHADA: 
 

LOCAL (NOME E 

ENDEREÇO): 
 

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  

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 

 



  
ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER EXECUTIVO 
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC 

 
 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC 
Avenida: Curitiba, Nº 4447, Centro, Rolim de Moura – RO 

Fone: 69 – 3442-1948  
 

  
 

ANEXO V  

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 


