
 

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO 
 
 

Concessão de subsídio mensal na forma do 
inciso II do Art. 2º da Lei nº 14.017/2020; e do 
Decreto Municipal nº 166/2020 e demais 
regulamentações. 

 
 

1. OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto do presente Edital, seleção dos espaços culturais e artísticos, micro e pequenas 
empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais, com 
sede no município do Paudalho e que tiveram suas atividades interrompidas devido ao Estado de 
Calamidade Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo de Nº 6 de 20 de março de 2020 e que 
tiveram seus cadastros homologados pelo Sistema Municipal de Indicadores e Informações Culturais 
do Paudalho  - SMIIC, para receber apoio financeiro em forma de subsídio em tudo atendendo as 
ações emergenciais destinadas ao Setor Cultural, com base na Lei nº 14.017, de 29 de junho de 
2020, no Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 e no Decreto Municipal nº166/2020 de 02 de 
outubro de 2020. 
 

2. DO CALENDÁRIO 
 

DESCRIÇÃO DATAS 

Período de Inscrições 26/10/2020 a 03/11/2020 

Avaliação Documental 04/11/2020 a 05/11/2020 

Publicação dos Habilitados (no D. O. M. Amupe) 06/11/2020 

Convocação para assinatura do contrato 09/11/2020 a 13/11/2020 

Início do Pagamento das Parcelas em até 30 dias a partir da assinatura do contrato 

 
3. DO APOIO FINANCEIRO/SUBSÍDIO/CONTRAPARTIDA 

 
3.1 O Subsídio de que trata este Chamamento Público, consiste no repasse de 04 (quatro) parcelas a 

contar do mês de Setembro do corrente ano e terá como valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
e máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cerca das 08 (oito) entidades habilitadas que 
atenderem aos requisitos deste Edital. 

3.2 Os Espaços culturais e artísticos, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, 
cooperativas e as instituições beneficiárias, ficarão obrigadas a garantir como contrapartida, após o 
reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de 
escolas públicas ou em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos 
regulares, a serem definidos em conjunto com o gestor responsável pela Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte, Juventude, Turismo e Lazer – SECULT, e/ou ações virtuais de atividades culturais 
que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e de 
plataforma digitais ou meios de comunicação não presencial a ser pactuado com a SECULT. 

3.3 Incube ao responsável pela distribuição do subsídio previsto no item 3.1, verificar e avaliar o 
cumprimento a contrapartida de que trata o item 3.2 
 

4. DAS INSCRIÇÕES  
 
4.1 As inscrições deverão ser realizadas em cadastro específico dos espaços culturais e entidades da 

cultura sem fins lucrativos, organizações comunitárias da cultura, cooperativas culturais e micro e 
pequenas empresas culturais através da Plataforma de cadastro MAPA CULTURAL DE 
PERNAMBUCO, no endereço eletrônico https://www.lab.mapacultural.pe.gov.br/, e terá como 
critérios de seleção e de escalonamento dos recursos média de gastos mensais das 
entidades. 

4.2 A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude, Turismo e Lazer – SECULT não se 

https://www.lab.mapacultural.pe.gov.br/


 

responsabiliza por inscrições que não tenham sido finalizadas até a data estabelecida no 
cronograma, em decorrência de quaisquer problemas. 

4.3 Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de anexos depois de finalizada a 
inscrição. 

4.4 O proponente deverá preencher todos os campos relativos às informações do formulário, estando 
sujeito à desclassificação na falta de veracidade em relação aos conteúdos informados. 

4.5 Os espaços culturais, elencados no item 3.2, devem anexar os seguintes documentos, no ato da 
inscrição: 
 
4.5.1 MODALIDADE 1 – BENEFICIÁRIO COM UM ESPAÇO FÍSICO E NATUREZA DE PESSOA 

JURÍDICA: 
 

• Documento de Comprovação da Situação do local onde o beneficiário do subsídio desenvolve 
atividades culturais (Contrato de locação ou recibo de seu pagamento; contrato ou declaração assinada 
pelo proprietário; registro fotográfico do espaço itinerante. Contrato compra e venda ou escritura pública; 
contrato de financiamento; ou documento de cessão em comodato). 

• Comprovação da finalidade cultural da empresa; Entidade ou Cooperativa Cultural (Se o Espaço 
Cultural é mantido por uma empresa, entidade ou cooperativa cultural: Anexar o Estatuto, Contrato Social 
ou Cartão CNPJ); 

• Comprovação da Atuação Cultural do Beneficiário do Subsídio (Anexar documento que comprove a 
atuação do espaço cultural da entidade empresa, cooperativa, coletivo da área cultural: Portifólio, Fotos, 
Vídeos, declarações matérias jornalísticas); 

• Comprovação da despesa com locação ou financiamento do espaço cultural (Caso informe 
despesas anexar documentos comprobatórios que comprovem despesa mensal com aluguel ou 
financiamento); 

• Comprovação da Despesa com Energia do Espaço Cultural (Comprovação relacionados as despesas 
com energia, nos meses de novembro de 2019 a fevereiro de 2020; 

• Comprovação da Despesa com Água/Esgoto do Espaço Cultural (Comprovação relacionados as 
despesas com Água/Esgoto, nos meses de novembro de 2019 a fevereiro de 2020; 

• Comprovação da Despesa com IPTU do Espaço Cultural (Comprovação relacionados as despesas 
com IPTU no ano de 2020); 

• Comprovação da quantidade de funcionários contratados pelo espaço cultural, empresa, entidade 
ou cooperativa cultural (Caso tenha funcionários com vínculo de carteira assinada anexar documentos 
comprobatórios); 

 
 

4.5.2 MODALIDADE 2 – ORGANIZAÇÃO DE NATUREZA DE PESSOA FÍSICA (CNPJ) E SEM 
ESPAÇO FÍSICO 

. 

• Comprovação da finalidade cultural da empresa; Entidade ou Cooperativa Cultural (Se o Espaço 
Cultural é mantido por uma empresa, entidade ou cooperativa cultural: Anexar o Estatuto ou Contrato 
Social ou Cartão CNPJ); 

• Comprovação da Atuação Cultural do Beneficiário do Subsídio (Anexar documento que comprove a 
atuação do espaço cultural da entidade empresa, cooperativa, coletivo da área cultural: Portifólio, Fotos, 
Vídeos, declarações matérias jornalísticas); 

• Comprovação da quantidade de funcionários contratados pelo espaço cultural, empresa, entidade 
ou cooperativa cultural (Caso tenha funcionários com vínculo de carteira assinada anexar documentos 
comprobatórios); 

 
4.5.3 MODALIDADE 3 – BENEFICIÁRIO COM UM ESPAÇO FÍSICO E NATUREZA DE PESSOA 

FÍSICA (CPF) 
 

• Documento de Comprovação da Situação do local onde o beneficiário do subsídio desenvolve 
atividades culturais (Contrato de locação ou recibo de seu pagamento; contrato ou declaração assinada 
pelo proprietário; registro fotográfico do espaço itinerante. Contrato compra e venda ou escritura pública; 
contrato de financiamento; ou documento de cessão em comodato). 

• Comprovação da finalidade cultural da empresa; Entidade ou Cooperativa Cultural (Se o Espaço 
Cultural é mantido por uma empresa, entidade ou cooperativa cultural: Anexar o Estatuto, Contrato Social 



 

ou Cartão CNPJ); 

• Comprovação da Atuação Cultural do Beneficiário do Subsídio (Anexar documento que comprove a 
atuação do espaço cultural da entidade empresa, cooperativa, coletivo da área cultural: Portifólio, Fotos, 
Vídeos, declarações matérias jornalísticas); 

 
4.5.4 MODALIDADE 4 – GRUPO OU COLETIVO CULTURAL (CPF) E QUE NÃO POSSUI 

ESPAÇO FÍSICO 
 

• Comprovação da finalidade cultural da empresa; Entidade ou Cooperativa Cultural (Se o Espaço 
Cultural é mantido por uma empresa, entidade ou cooperativa cultural: Anexar o Estatuto ou Contrato 
Social); 

• Comprovação da Atuação Cultural do Beneficiário do Subsídio (Anexar documento que comprove a 
atuação do espaço cultural da entidade empresa, cooperativa, coletivo da área cultural: Portifólio, Fotos, 
Vídeos, declarações matérias jornalísticas); 
 
4.6 Após análise da documentação, caso haja alguma discordância com a documentação solicitada, 

será aberto prazo de 03 (três) dias uteis, para sanar a pendência apresentada, sendo o inscrito 
informado por meio do endereço de e-mail e/ou telefone informados no formulário de inscrição. Findo 
este prazo, a inscrição será cancelada. 

 
5. DAS VEDAÇÕES 

 
5.1 Fica vedada a concessão do subsídio que trata o item 3.1, a espaços culturais criados pela 

administração pública, de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais 
vinculados a fundações, a instituto ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a 
teatro e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a 
espaços geridos pelos serviços do Sistema “S”. 

5.2 Não poderão se inscrever no presente Chamamento Público: 
a) Integrantes do Comitê Gestor Municipal da Lei Aldir Blanc em Paudalho; 
b) Servidores, empregados temporários e terceirizados da Prefeitura Municipal do Paudalho; 
c) Entidades e/ou Associações impedidas de contratar com o Município do Paudalho em virtude de 

penalidade imposta em processo administrativo. 
 

6. DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1 A avaliação documental será feita pelo Comitê Gestor Municipal da Lei Aldir Blanc em Paudalho. 
 

7. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
7.1 Os critérios a serem aplicados para a avaliação e habilitação dos Espaços Artísticos e Culturais 

inscritos serão: 
 
I. Será avaliada a trajetória de atuação por meio dos documentos fornecidos: material de áudio 

e vídeo, matérias de jornais, projetos executados ligados a cultura e qualquer outro tipo de 
comprovação apresentada, que mostre as atividades do espaço com apresentação de dados 
financeiros que demonstrem prejuízos ocorridos com a interrupção das atividades; 

II. Demonstrativo de receitas anteriores relacionando créditos e débitos; 
III. Demonstrativo de gastos relativos a manutenção da atividade cultural do beneficiário, 

conforme conta no § 2º do Art. 7º do Decreto Municipal nº 166/2020 de 02 de outubro de 
2020. 
 

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
8.1 A prestação de Contas deverá comprovar que o subsídio recebido foi utilizado para gastos relativos à 
manutenção da atividade cultural do beneficiário. 
8.2 O Gestor responsável pela concessão do subsídio previsto no item 3.1, discriminará no relatório 
gestão final, os subsídios concedidos de modo a especificar se as prestações de contas foram aprovadas 
ou não e quais as providencias adotadas em caso de terem sido rejeitadas; 
 



 

9. DO CONTRATO 
 
9.1. O Contrato de Apoio Financeiro/Subsídio será fornecido pela administração publica em 03 (três) vias 
para assinatura do represente legal do Espaço Artístico e Cultural habilitado. 
 
9.2. Será realizada a verificação da Regularidade Fiscal dos contratados antes do início do repasse do 
subsidio através de consulta aos meios eletrônicos disponíveis, caso não comprovem a regularidade, 
será dada a ciência ao Habilitado da impossibilidade de sua contratação, tendo o prazo de 03 (três) dias 
úteis para a apresentação de comprovação da sua Regularização Fiscal, findo esse prazo, sua inscrição 
será cancelada. 
 
9.3. As partes se obrigam a manter, durante a execução contratual, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste Chamamento Público, em especial a regularidade fiscal. 
 
9.4. Os recursos destinados ao Apoio Financeiro/Subsídio de que trata este chamamento, decorrem da 
Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 que dispõe sobre ações emergências 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. 
 

10. DAS PENALIDADES 
 
10.1. A apresentação de documentação falsa pelo Proponente durante todos os atos referentes a este 
Edital, acarretará a automática nulidade da inscrição, sem prejuízo das demais penalidades previstas em 
Lei e neste instrumento convocatório, garantindo a ampla defesa e o contraditório.] 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

11.1 O presente Edital e seus anexos serão publicados no Diário Oficial dos Municípios – AMUPE. 
11.2 A inscrição do Proponente implicará a prévia e integral concordância com todas as normas desta 

Convocatória. 
11.3 Fazem parte do presente Edital, todas as disposições contidas na Lei nº 14.017 de 29 de junho 

de 2020 e no Decreto 10.464/2020, incluindo os procedimentos de admissibilidade e de prestação de 
contas independente de transcrição. 

11.4 Dúvidas e informações referente a esta convocatória poderão ser respondidas através do 
endereço eletrônico: smcpaudalho@gmail.com ou pelos telefones: (81) 3636-1156 

 
 

Paudalho – PE, 23 de outubro de 2020 
 
 
 
 

João Batista Silvino  
Secretário Executivo de Cultura e Turismo 
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