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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 334 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Portaria de n. 029 de 07 de fevereiro de 2019 e
Portaria n. 489, de 20 de junho de 2013.
CONSIDERANDO o art. 35, da Lei Municipal nº 1.323/93, em
que a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do funcionário ou
de oficio.
CONSIDERANDO o formulário de solicitação para exoneração
de cargo efetivo, da servidora DURVALINA BATISTA DA SILVA CPF
001.301.421-82 nos termos do processo administrativo protocolado sob
o nº 20200010198.

http://diariooficial.araguaina.to.gov.br/
Avenida José de Brito Soares, lote 07, Quadra WZ
Setor Anhanguera - Araguaína, Tocantins
Telefone: (63) 3411-7022 / 9949-6218
LICITAÇÃO

HORÁRIO

CONCORRÊNCIA Nº 007/2020

13h: 00min

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução dos
serviços de Execução dos serviços de pavimentação em CBUQ,
drenagem superficial e profunda, calçadas com acessibilidade de áreas
urbanizadas, ciclovia, sinalização horizontal e vertical da Via Norte – 2ª
Etapa.
Araguaína – TO, aos 11 dias de novembro de 2020.
Washington Luiz Pereira de Sousa
Presidente da CPL

R E S O L V E:
Art.1º- EXONERAR, a pedido da servidora, a partir de 03 de
novembro de 2020, do servidor DURVALINA BATISTA DA SILVA do
cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER

Art. 2º- Determinar à Superintendência de Gestão Administrativa
e de Pessoas para que proceda com as anotações devidas;
Art. 3º- Declarar vacância do cargo mencionado no artigo
primeiro.
Art.4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, com efeitos retroativos ao dia
03 de novembro do ano corrente.
Registre-se e Publique-se.
REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 029/2019
AVISO DE LICITAÇÃO
(Continuidade dos trabalhos licitatórios)
“Abertura Envelope Nº 02 Proposta de Preços”
A Superintendência de Licitações e Compras de Araguaína – TO torna
público que fará realizar no dia 16/11/2020, na sala de reuniões da
Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua 25 de dezembro,
1º andar, nº 265, Centro, Araguaína – TO (Prédio da Prefeitura Municipal),
sessão pública para continuidade dos trabalhos licitatórios, referente à
seguinte licitação:

THIAGO RODRIGUES
ALENCAR:01900734117

Assinado de forma digital por THIAGO
RODRIGUES ALENCAR:01900734117
Dados: 2020.11.13 08:21:12 -03'00'

LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR
BLANC
EDITAL Nº 001\2020
EDITAL DE FOMENTO À APRESENTAÇÕES MUSICAIS ONLINE E\
OU SERENATAS
PRÊMIO SMITH SHOW
SOBRE O HOMENAGEADO: Valdemir Resplandes Freire, Conhecido
como ( Smith Show ) era natural de Augustinópolis-To mas foi criado em
Araguaína-To onde deu início a sua carreira como musico aos 10 anos,
na Igreja .. Com passar dos tempos resolveu cantar outros estilos de
musicas, participou de festivais onde pode mostrar seu talento, e nos
bares ele também pode encantar a todos. As dificuldades inerentes à arte
foram diversas, mas ele contou com o apoio da família, principalmente
de seu Pai Expedito Mariano Freire.
A Prefeitura Municipal de Araguaina-TO, através da Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, nos termos do disposto na Lei
e no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de
Fomento à Apresentações Musicais Online e\ou Serenatas - Prêmio
Smith Show, como ação emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2
(Covide-19) avençada pela Lei n° 14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei
Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto presidencial n°10.464 de 17 de
agosto de 2020, publicados no Diario Oficial da União.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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1. DO OBJETO DO EDITAL
1.1 Com o intuito de minimizar os danos causados pelo COVID 19 na
produção das atividades culturais do Município, este edital tem como
objeto premiar artistas da área musical que sejam residentes na Cidade
de Araguaína, que constam inscrição validada no Cadastro Cultural de
Araguaína e que comprovem atuação dos últimos dois anos na sua área
cultural indicada
2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Reconhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pelos artistas da
Música e:
a) Premiar as melhores iniciativas, portfólios e currículos de profissionais
da área que realizaram ao longo dos últimos 2 (dois) anos atividades
culturais no município de Araguaina;
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das expressões das
artes com vistas à ampliação do acesso da população.
c) Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
d) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade
vinculadas às produções artísticas e culturais no município de Araguaina.
3. PARA EFEITOS DESTE EDITAL, ENTENDE-SE POR:
a) Artistas da Música: são profissionais das mais diversas vertentes
da musica, como cantores, cantoras, compositores, compositoras,
instrumentistas, bandas, entre outros.
b) Portfólio e curriculum: é uma lista e/ou coleção de trabalhos de um
determinado profissional da cultura (artista, coletivo, grupo, técnico,
agente, trabalhador da cultura e demais). Para este edital serão aceitos
portfólio e curriculum com um breve histórico das ações e atividades
culturais realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade Araguaina,
contendo imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que
comprovem a atuação na cultura e no município.
c) Trabalho continuado nos últimos 2 (dois) anos de atuação na cidade
de Araguaína: são atividades e trabalhos na área da cultura realizados,
pelo menos, a partir de setembro de 2018.
d) Premiação: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital.
e) Proponente: é o participante inscrito neste EDITAL que assume
a responsabilidade legal junto à Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados no momento da inscrição, assim como pelo cumprimento
das obrigações previstas neste Edital, decorrentes da participação e
seleção neste.
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Cultura. Esporte e Lazer – Avenida Bernardo Sayão, 499, Entrocamento
– Araguaína, ou ser enviados pelo email: cultura.araguaína@gmail.com,
ainda no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
6.2 O interessado deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da
inscrição os seguintes documentos:
a) Portfólio atualizado comprovante de residência;
b) Ter mais de 18 anos de idade, na data da inscrição;
c) Proposta da Atividade;
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
e) Cópia do comprovante de endereço;
f) Cópia do CPF e do RG do proponente;
g) Comprovação de atuação nos últimos dois anos
h) Termo de Compromisso (Anexo II);
i) Autodeclaração (Anexo III);
6.3 A inscrição implica no reconhecimento, pelo interessado, de que
aceita todos os termos e obrigações constantes deste edital.
7.DOS IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E
RECEBIMENTO DO PRÊMIO
7.1 Um mesmo proponente e/ou interessado não poderá realizar mais de
1 (uma) inscrição neste Edital,
7.2 A Administração pública não poderá conceder prêmio para as
pessoas que incidirem nas seguintes situações:
7.2.1 Servidor público vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Araguaina, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, irmãos, ascendentes (1º grau: pai,
mãe. 2º grau: avó e avô. 3º grau: bisavó e bisavô) ou descendentes (1º
grau: filho e filha. 2º grau: neto e neta. 3º grau: bisneto e bisneta).
7.2.2 proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo
profissional ou empresarial com membros da Comissão Julgadora ou
cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, colaterais ou por
afinidade, até o 2º grau, de membros da Comissão Julgadora;
7.2.2.1 – Caso seja comprovado o impeditivo previsto no item 7.2.2, será
nomeado um novo membro para a Comissão Julgadora.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA
A INSCRIÇÃO
8.1 A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como
obrigatórias no ato da inscrição, será considerada como desistência de
participação neste Edital e automática desclassificação do proponente.
8.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade
documental de modo a resolver eventuais pendências.
8.3 Para a inscrição o proponente deverá informar os dados bancários
de sua titularidade, para fins de transferência do valor do prêmio, caso a
pessoa inscrita seja selecionada.

4.DO APOIO FINANCEIRO

9. COMISSÃO DE SELEÇÃO

4.1 O valor total deste edital é de R$ 569.000,00 (quinhentos e sessenta
e nove mil reais), a ser distribuidos para cerca de 100 (cem) iniciativas
seleciondas, podendo receber até 5.690,00(cinco mil seiscentos e
noventa reais) cada proponente;
4.2 Caso haja insuficiência de inscriçoes, desitencias e reprovação das
propostos dos paticipantes aptos a concorrer, poderão ser autorizados
novas inscriçoes e propostas de interessados, cujo cadastro esteja
aprovado, mesmo que inscritos fora do prazo estabelecidos. A Comissão
Julgadora poderá optar por selecionar propostas, realocar o recurso e
definir mais premiados desde que não altere o valor global do edital.
4.3 A premiação contemplada será repassado em 1 (uma) única parcela.
4.4 Cada interessado poderá apresentar 1 (uma) única inscrição em 1
(uma) única proposta.

9.1 Cabe a Secretaria Municipal da Educação, Cultura Esporte e Lazer,
formar a Comissão Julgadora deste edital, por meio de portaria que será
publicada no Diário Oficial do Município de Araguaina
9.2 Em caso de impedimento de algum membro da Comissão que
provoque vacância na mesma, o Secretário indicará outra pessoa para
compor a respectiva Comissão.

5 . DA PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA
Para se inscrever no Edital de Fomento à Apresentações Musicais
Online e\ou Serenatas - Prêmio Smith Show os proponentes deverão:
a) apresentar um projeto de produção do show online ou serenata, com
número de artistas envolvidos e repertório, entre outras informações
pertinentes, levando em consideração que esta atividade será oferecida
principalmente à alunos de escolas publicas e\ou comunidades.
b) Comprovar residência na cidade de Araguaina;
c)Ter mais de 18 anos de idade ou outra forma de aquisição da
capacidade civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil, na data da
inscrição.
6. DA INSCRIÇÃO
6.1 As inscrições para o presente edital são gratuitas e deverão ser
realizadas até as 18 horas do dia 20 de novembro de 2020. Os
documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação,

10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
10.1 Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem as
seguintes exigências obrigatórias:
10.1.1 Não entrega integral das documentações válidas e exigidas;
10.2 As inscrições serão analisadas e classificadas pela Comissão
Julgadora, observando as seguintes pontuações:
a. Coerência das ações propostas e a capacidade do proponente:
até 40 pontos
b. Relevância do histórico de ações, atividades e projetos do proponente,
a serem comprovadas a partir do portfólio apresentado: até 35 pontos
c. O interesse cultural e público: até 25 pontos
d. Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o
proponente que tiver maior pontuação no item b)
e. O proponente que obtiver menos que menos que 50 pontos,sera
desclassicado.
11. DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
deverá publicar em Diário Oficial da cidade de ARaguaína, após análise
dos documentos e classificação conforme os critérios de pontuação
previstos por parte da Comissão de Seleção, a divulgação da lista dos
pré selecionados.
11.2 Após análise da área técnica competente, a Secretaria Municipal da
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Ecucação, Cultura, Esporte e Lazer de Cultura publicará o resultado da
seleção no Diário Oficial da Cidade.
11.3 Os proponentes e interessados terão o prazo de 3 (três) dias úteis
para apresentar recurso.
11.4A Comissão de Seleção poderá reformar sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
11.5 Após análise e publicação de decisão sobre eventuais recursos
interpostos, será homologado o resultado do processo de seleção e
publicada no Diário Oficial da Cidade a lista final de premiados.
12. DA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO
12.1 Da liberação dos recursos. Os prêmios serão repassados em
1 (uma) única parcela, diretamente na conta bancária indicada pelo
candidato selecionado, no ato da inscrição.
12.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à regularidade da
conta bancária indicada de modo a resolver com antecedência eventuais
pendências.
12.3 Da aplicação financeira dos recursos. Caberá ao premiado a
responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos na presente premiação.
12.4 Os selecionados no presente edital poderão receber visitas
técnicas e ser convidados a participar de eventuais reuniões propostas,
destinadas ao acompanhamento e monitoramento dos resultados
obtidos com a distribuição do prêmio.
13. DAS PENALIDADES
13.1 O inscrito que tiver um integrante pertencente ao quadro de
servidores da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e
Lazer de Araguaina, terá o sua inscrição desclassificado e estará sujeito
às sanções previstas em Lei.
13.2 O premiado por este edital e também foi premiado por outros editais
do Governo do Estado do Tocantins que não se manifestar, terá o seu
projeto desclassificado e estará sujeito às penalidades previstas em lei.
13.3 Além da desclassificação no presente edital, o proponente que
descumprir as demais obrigações nele previstas estará sujeito à:
13.3.1 Advertência, limitada a 3 (três);
13.3.2 Multa de 10% sobre o valor do prêmio, para faltas graves,
considerando essas as que impeçam o regular prosseguimento
do processo de premiação, ou para os casos de mais de 3 (três)
advertências;
13.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.4 Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão que aplicou
a penalidade, que só será concedida se a proponente ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, em caso de falsidade material
ou ideológica dos documentos e declarações apresentados na fase de
inscrição.
13.4.1 As notificações e intimações para aplicação de penalidade serão
encaminhadas ao participante preferencialmente via correspondência
eletrônica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurandose a ciência do interessado para fins de exercício do direito de
contraditório e ampla defesa.
13.4.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não
exclui as demais, quando oportunas, sem prejuízo da obrigação de
ressarcimento ao erário, apuração de responsabilidade na esfera cível e
criminal, em especial, por eventual prática da infração penal prevista no
art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código
Penal.
13.4.3 A rescisão do ajuste poderá ser feita unilateralmente pela
Secretaria Municipal da eduacação, Cultura, Esporte e Lazer, por culpa
do premiado, nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93,
respeitado o contraditório, com a consequente devolução dos valores
recebidos, corrigidos monetariamente a contar da data do recebimento,
sem prejuízo da aplicação de outra penalidade prevista neste edital.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A pessoa inscrita está ciente e autoriza o acesso e uso dos
dados fornecidos no ato de inscrição para validação das informações
apresentadas, bem como para atestar o atendimento aos critérios da Lei
14.017/2020 e deste edital.
14.2 A pessoa inscrita está ciente e autoriza a divulgação dos dados
cadastrais
14.3 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
tem autorização para realizar ações promocionais e de assessoria de
imprensa, bem como divulgar peças publicitárias vinculadas ao presente
Edital e aos projetos contemplados
14.4 A seleção da iniciativa cultural no presente chamamento público está
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira,
caracterizando a seleção como expectativa de direito do candidato
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14.5 Os anexos a este Edital também estarão disponíveis de forma
impressa na Secretaria Municipal de Educação, Cultura. Esporte e
Lazer de Araguaína localizada na Av. Bernardo Sayao, 188, setor
Entroncamento, Araguaína-TO
14.6Havendo orçamento suplementar disponível, a Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esporte e Lazer convocará, por meio de
publicação no Diário Oficial da Cidade de Araguaina - D.O, os suplentes
em ordem de classificação para premiação.
Araguaína, 14 de Outubro de 2020
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR
BLANC
EDITAL Nº 002\2020
EDITAL DE FOMENTO À APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE DJs ONLINE
PRÊMIO DJ LARTES
SOBRE O HOMENAGEADO: Lartes Carvalho da Silva nasceu no dia 26
de junho de 1973, filho de Antonio Pereira da Silva e Diná Carvalho da
Silva. Iniciou sua carreira de DJ no ano de 1990 animando festas e pistas
de dança de Araguaína e região. Dj Lartes como ficou conhecido, foi um
dos grandes nessa arte e influenciou toda uma geração.
A Prefeitura Municipal de Araguaina-TO, através da Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, nos termos do disposto na
Lei e no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital
de Fomento à Apresentações Musicais de DJs - Online , como ação
emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covide-19) avençada
pela Lei n° 14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc regulamentada
pelo Decreto presidencial n°10.464 de 17 de agosto de 2020, publicados
no Diario Oficial da União.
1. DO OBJETO DO EDITAL
1.1 Com o intuito de minimizar os danos causados pelo COVID 19 na
produção das atividades culturais do Município, este edital tem como
objeto premiar DJs que sejam residentes na Cidade de Araguaína,
que tenham inscrição validada no Cadastro Cultural de Araguaína e
comprovem atuação dos últimos dois anos na sua área cultural indicada.
2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Reconhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pelos DJs e:
a) Premiar as melhores iniciativas, portfólios e currículos de profissionais
da área que realizaram ao longo dos últimos 2 (dois) anos atividades
culturais no município de Araguaina;
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das expressões das
artes nas suas mais diversas manifestações com vistas à ampliação do
acesso da população.
c) Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
d) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade
vinculadas as artes no município de Araguaina.
3. PARA EFEITOS DESTE EDITAL, ENTENDE-SE POR:
a) DJ: Um disc jockey (DJ) ou disco-jóquei é um artista profissional que
seleciona e reproduz as mais diferentes composições, previamente
gravadas ou produzidas na hora para um determinado público alvo,
trabalhando seu conteúdo e diversificando seu trabalho em radiodifusão
em frequência modulada (FM), pistas de dança, entre outros.
b) Portfólio e curriculum: É uma lista e/ou coleção de trabalhos de um
determinado profissional da cultura (artista, coletivo, grupo, técnico,
agente, trabalhador da cultura e demais). Para este edital serão aceitos
portfólio e curriculum com um breve histórico das ações e atividades
culturais realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade Araguaina,
contendo imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que
comprovem a atuação na cultura e no município.
c) Trabalho continuado nos últimos 2 (dois) anos de atuação na cidade
de Araguaína: são atividades e trabalhos na área da cultura realizados,
pelo menos, a partir de setembro de 2018.
d) Premiação: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital.
e) Proponente: é o participante inscrito neste EDITAL que assume
a responsabilidade legal junto à Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer pela veracidade e autenticidade dos documentos
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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apresentados no momento da inscrição, assim como pelo cumprimento
das obrigações previstas neste Edital, decorrentes da participação e
seleção neste.

8.3 Para a inscrição o proponente deverá informar os dados bancários
de sua titularidade, para fins de transferência do valor do prêmio, caso a
pessoa inscrita seja selecionada.

4.DO APOIO FINANCEIRO

9. COMISSÃO DE SELEÇÃO

4.1 O valor total deste edital é de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais),
a ser distribuidos para cerca de 17 (dezesete) iniciativas seleciondas,
podendo receber até 3.000,00(trêsmil reais) cada proponente;
4.2 Caso haja insuficiência de inscrições, desitências e reprovação das
propostos dos paticipantes aptos a concorrer, poderão ser autorizados
novas inscriçoes e propostas de interessados, cujo cadastro esteja
aprovado, mesmo que inscritos fora do prazo estabelecidos. A Comissão
Julgadora poderá optar por selecionar propostas, realocar o recurso e
definir mais premiados desde que não altere o valor global do edital.
4.3 A premiação contemplada será repassado em 1 (uma) única parcela.
4.4 Cada interessado poderá apresentar 1 (uma) única inscrição em 1
(uma) única porposta

9.1 Cabe a Secretaria Municipal da Educação, Cultura Esporte e Lazer,
formar a Comissão Julgadora deste edital, por meio de portaria que será
publicada no Diário Oficial do Município de Araguaina
9.2 Em caso de impedimento de algum membro da Comissão que
provoque vacância na mesma, o Secretário indicará outra pessoa para
compor a respectiva Comissão.

5 . DA PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA
Para se inscrever no Edital de Fomento à Apresentações Musicais de
DJs Online os proponentes deverão:
a) Apresentar um projeto de produção da apresentação, repertório,
entre outras informações pertinentes, e ainda propor uma atividade
direcionada para alunos de escolas publicas e\ou comunidades, que
pode ser realizada no pós pandemia sendo: oficinas, workshops, cursos,
entre outras.
b) Comprovar residência na cidade de Araguaina;
c)Ter mais de 18 anos de idade ou outra forma de aquisição da
capacidade civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil, na data da
inscrição.
6. DA INSCRIÇÃO
6.1 As inscrições para o presente edital são gratuitas e deverão ser
realizadas até as 18 horas do dia 20 de novembro de 2020. Os
documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura. Esporte e Lazer – Avenida Bernardo Sayão, 499, Entrocamento
– Araguaína, ou ser enviados pelo email: cultura.araguaína@gmail.com,
ainda no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
6.2 O interessado deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da
inscrição os seguintes documentos:
a) Portfólio atualizado comprovante de residência;
b) Ter mais de 18 anos de idade, na data da inscrição;
c) Proposta da Atividade;
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
e) Cópia do comprovante de endereço;
f) Cópia do CPF e do RG do proponente;
g) Comprovação de atuação nos últimos dois anos
h) Termo de Compromisso (Anexo II);
i) Autodeclaração (Anexo III);
6.3 A inscrição implica no reconhecimento, pelo interessado, de que
aceita todos os termos e obrigações constantes deste edital.
7.DOS IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E
RECEBIMENTO DO PRÊMIO
7.1 Um mesmo proponente e/ou interessado não poderá realizar mais de
1 (uma) inscrição neste Edital,
7.2 A Administração pública não poderá conceder prêmio para as
pessoas que incidirem nas seguintes situações:
7.2.1 Servidor público vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Araguaina, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, irmãos, ascendentes (1º grau: pai,
mãe. 2º grau: avó e avô. 3º grau: bisavó e bisavô) ou descendentes (1º
grau: filho e filha. 2º grau: neto e neta. 3º grau: bisneto e bisneta)..
7.2.2 proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo
profissional ou empresarial com membros da Comissão Julgadora ou
cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, colaterais ou por
afinidade, até o 2º grau, de membros da Comissão Julgadora;
7.2.2.1 – Caso seja comprovado o impeditivo previsto no item 7.2.2, será
nomeado um novo membro para a Comissão Julgadora.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA
A INSCRIÇÃO
8.1 A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como
obrigatórias no ato da inscrição, será considerada como desistência de
participação neste Edital e automática desclassificação do proponente.
8.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade
documental de modo a resolver eventuais pendências.

10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
10.1 Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem as
seguintes exigências obrigatórias:
10.1.1 Não entrega integral das documentações válidas e exigidas;
10.2 As inscrições serão analisadas e classificadas pela Comissão
Julgadora, observando as seguintes pontuações.
a.Coerência das ações propostas e a capacidade do proponente:
até 40 pontos
b.Relevância do histórico de ações, atividades e projetos do proponente,
a serem comprovadas a partir do portfólio apresentado: até 35 pontos
c. O interesse cultural e público: até 25 pontos
d. Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o
proponente que tiver maior pontuação no item b)
e. O proponente que obtiver menos que 50 pontos, sera desclassificado.
11. DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
deverá publicar em Diário Oficial da cidade de ARaguaína, após análise
dos documentos e classificação conforme os critérios de pontuação
previstos por parte da Comissão de Seleção, a divulgação da lista dos
pré selecionados.
11.2 Após análise da área técnica competente, a Secretaria Municipal da
Ecucação, Cultura, Esporte e Lazer de Cultura publicará o resultado da
seleção no Diário Oficial da Cidade.
11.3 Os proponentes e interessados terão o prazo de 2 (dois) dias úteis
para apresentar recurso.
11. 4A Comissão de Seleção poderá reformar sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
11. 5 Após análise e publicação de decisão sobre eventuais recursos
interpostos, será homologado o resultado do processo de seleção e
publicada no Diário Oficial da Cidade a lista final de premiados.
12. DA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO
12.1 Da liberação dos recursos. Os prêmios serão repassados em
1 (uma) única parcela, diretamente na conta bancária indicada pelo
candidato selecionado, no ato da inscrição.
12.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à regularidade da
conta bancária indicada de modo a resolver com antecedência eventuais
pendências.
12.3 Da aplicação financeira dos recursos. Caberá ao premiado a
responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos na presente premiação.
12.4 Os selecionados no presente edital poderão receber visitas
técnicas e ser convidados a participar de eventuais reuniões propostas,
destinadas ao acompanhamento e monitoramento dos resultados
obtidos com a distribuição do prêmio.
13. DAS PENALIDADES
13.1 O inscrito que tiver um integrante pertencente ao quadro de
servidores da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e
Lazer de Araguaina, terá o sua inscrição desclassificado e estará sujeito
às sanções previstas em Lei.
13.2 O premiado por este edital que também foi premiado por outros
editais do Governo do Estado do Tocantins que não se manifestar, terá
o seu projeto desclassificado e estará sujeito às penalidades previstas
em lei.
13.3 Além da desclassificação no presente edital, o proponente que
descumprir as demais obrigações nele previstas estará sujeito à:
13.3.1 Advertência, limitada a 3 (três);
13.3.2 Multa de 10% sobre o valor do prêmio, para faltas graves,
considerando essas as que impeçam o regular prosseguimento
do processo de premiação, ou para os casos de mais de 3 (três)
advertências;
13.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.4 Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão que aplicou
a penalidade, que só será concedida se a proponente ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, em caso de falsidade material
ou ideológica dos documentos e declarações apresentados na fase de
inscrição.
13.4.1 As notificações e intimações para aplicação de penalidade serão
encaminhadas ao participante preferencialmente via correspondência
eletrônica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurandose a ciência do interessado para fins de exercício do direito de
contraditório e ampla defesa.
13.4.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não
exclui as demais, quando oportunas, sem prejuízo da obrigação de
ressarcimento ao erário, apuração de responsabilidade na esfera cível e
criminal, em especial, por eventual prática da infração penal prevista no
art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código
Penal.
13.4.3 A rescisão do ajuste poderá ser feita unilateralmente pela
Secretaria Municipal da eduacação, Cultura, Esporte e Lazer, por culpa
do premiado, nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93,
respeitado o contraditório, com a consequente devolução dos valores
recebidos, corrigidos monetariamente a contar da data do recebimento,
sem prejuízo da aplicação de outra penalidade prevista neste edital.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A pessoa inscrita está ciente e autoriza o acesso e uso dos
dados fornecidos no ato de inscrição para validação das informações
apresentadas, bem como para atestar o atendimento aos critérios da Lei
14.017/2020 e deste edital.
14.2 A pessoa inscrita está ciente e autoriza a divulgação dos dados
cadastrais
14.3 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
tem autorização para realizar ações promocionais e de assessoria de
imprensa, bem como divulgar peças publicitárias vinculadas ao presente
Edital e aos projetos contemplados
14.4 A seleção da iniciativa cultural no presente chamamento público está
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira,
caracterizando a seleção como expectativa de direito do candidato
14.5 Os anexos a este Edital também estarão disponíveis de forma
impressa na Secretaria Municipal de Educação, Cultura. Esporte e
Lazer de Araguaína localizada na Av. Bernardo Sayão, 188, setor
Entroncamento, Araguaína-TO
14.6 Havendo orçamento suplementar disponível, a Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esporte e Lazer convocará, por meio de
publicação no Diário Oficial da Cidade de Araguaina - D.O, os suplentes
em ordem de classificação para premiação.
Araguaína, 14 de Outubro de 2020
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR
BLANC
EDITAL Nº 003 PRÊMIO ARTISTAS E TÉCNICOS EM ARTES
CÊNICAS DE ARAGUAÍNA ATOR JOÃO BATISTA VILELA NETO
SOBRE O HOMENAGEADO: João Batista Vilela Neto nasceu na cidade
de Ouro Fino em Minas Gerais, mas foi em Araguaína no Tocantins
onde sua verve de ator pode ser reconhecida. Foi responsável direto
pelos trabalhos no caminhão de Cultura itinerante do extinto Mobral,
realizou e coordenou o 1 festival de Teatro Regional em Araguaína e foi
um dos fundadores do Grupo Ciganus Teatro e Dança. João Batista foi
determinante para a consolidação de Araguaína como importante polo
teatral desde os tempos do Estado de Goiás.
A Prefeitura Municipal de Araguaina-TO, através da Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, nos termos do disposto na
Lei e no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital
Premio de Artistas e Técnicos em Artes Cênicas de Araguaína em
homenagem ao Ator João Batista Vilela Neto, como ação emergencial
de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covide-19) avençada pela Lei n°
14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc regulamentada pelo
Decreto presidencial n°10.464 de 17 de agosto de 2020, publicados no
Diario Oficial da União.
1. DO OBJETO DO EDITAL
1.1 Com o intuito de minimizar os danos causados pelo COVID 19 na
produção das atividades culturais do Município, este edital tem como
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objeto premiar artistas e técnicos na área de Artes Cênicas(teatro,
dança e circo) que sejam residentes na Cidade de Araguaína e que
tenham inscrição validada no Cadastro Cultural de Araguaína, e que
comprovem atuação dos últimos dois anos na sua área cultural indicada.
2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Reconhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pelos artisas e técnicos
de artes cênicas em suas atividades voltadas às linguagens circenses,
teatro e dança, assim como:
a) Premiar as melhores iniciativas, portfólios e currículos de profissionais
da área que realizaram ao longo dos últimos 2 (dois) anos atividades
culturais no município de Araguaina;
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das expressões das
artes cênicas com vistas à ampliação do acesso da população.
c) Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
d) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade
vinculadas às produções na área de artes cênicas no município de
Araguaina.
3. PARA EFEITOS DESTE EDITAL, ENTENDE-SE POR:
a) Artistas de Artes Cênicas: são profissionais que desenvolvam
atividades individuais ou em grupos de dança, circo e teatro. Para o
presente edital serão reconhecidos os artistas com trajetória de trabalho
continuado nos últimos 2 (dois) anos na cidade de Araguaina.
b) Técnicos de teatro, dança e circo: são produtores (as), cenógrafos(as),
cenotécnicos(as), contra regras, cortineiros(as), figurinistas(as),
diretores(as) de palco, maquiadores(as), maquinistas, montadores(as),
iluminadores operadores(as) de áudio, operadores(as) de luz,. Para
este edital serão reconhecidos técnicos e trabalhadores da cultura que
comprovem trabalho nos últimos 2 (dois) anos na área de artes cênicas
na cidade de Araguaína.
c) Portfólio e curriculum: é uma lista e/ou coleção de trabalhos de um
determinado profissional da cultura (artista, coletivo, grupo, técnico,
agente, trabalhador da cultura e demais). Para este edital serão aceitos
portfólio e curriculum com um breve histórico das ações e atividades
culturais realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade Araguaina,
contendo imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que
comprovem a atuação na cultura e no município.
d) Trabalho continuado nos últimos 2 (dois) anos de atuação na cidade
de Araguiana: são atividades e trabalhos na área da cultura realizados,
pelo menos, a partir de setembro de 2018.
e) Prêmio: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital.
f) Proponente: é o participante inscrito neste EDITAL que assume
a responsabilidade legal junto à Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados no momento da inscrição, assim como pelo cumprimento
das obrigações previstas neste Edital, decorrentes da participação e
seleção neste.
4.DO APOIO FINANCEIRO
4.1 O valor total deste edital é de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais),
a serem distribuidos para cerca de 14 (quatorze) propostas seleciondas,
podendo receber até 3.000,00(três mil reais) cada proponente;
4.2Caso haja insuficiência de inscrições, desitências e reprovação das
propostos dos paticipantes aptos a concorrer, poderão ser autorizados
novas inscrições e propostas de interessados, cujo cadastro esteja
aprovado, mesmo que inscritos fora do prazo estabelecidos. A Comissão
Julgadora poderá optar por selecionar propostas, realocar o recurso e
definir mais premiados desde que não altere o valor global do edital.
4.3 A premiação contemplada será repassado em 1 (uma) única parcela.
4.4 Cada interessado poderá apresentar 1 (uma) única inscrição em 1
(uma) única porposta.
5 . DA PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA
Poderão se inscrever no Edital Premio de Artistas e Técnicos em Artes
Cênicas de Araguaína em homenagem ao Ator João Alves Batista
artistas, artista e tecnicos da area de artes cenicas : dança, circo e teatro:
a) Os proponentes deverão ainda apresentar uma proposta de atividade
cultural individual ou coletiva, que será oferecidas gratuitamente em
escolas publicas e\ou comunidades no pós-pandemia, podendo ser:
apresentações, ingressos gratuitos para espetáculos, oficinas, cursos,
workshops, contação de histórias, palestras entre outras atividades
inerentes à area.
b) Comprovar residência na cidade de Araguaina.
c) Ter mais de 18 anos de idade ou outra forma de aquisição da
capacidade civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil, na data da
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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inscrição.

11. DA HOMOLOGAÇÃO

6. DA INSCRIÇÃO

11.1 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
deverá publicar em Diário Oficial da cidade de ARaguaína, após análise
dos documentos e classificação conforme os critérios de pontuação
previstos por parte da Comissão de Seleção, a divulgação da lista dos
pré selecionados.
11.2 Após análise da área técnica competente, a Secretaria Municipal da
Ecucação, Cultura, Esporte e Lazer de Cultura publicará o resultado da
seleção no Diário Oficial da Cidade.
11.3 Os proponentes e interessados terão o prazo de 2 (dois) dias úteis
para apresentar recurso.
11.4 A Comissão de Seleção poderá reformar sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
11.5 Após análise e publicação de decisão sobre eventuais recursos
interpostos, será homologado o resultado do processo de seleção e
publicada no Diário Oficial da Cidade a lista final de premiados.

6.1 As inscrições para o presente edital são gratuitas e deverão ser
realizadas até as 18 horas do dia 20 de novembro de 2020. Os
documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura. Esporte e Lazer – Avenida Bernardo Sayão, 499, Entrocamento
– Araguaína, ou ser enviados pelo email: cultura.araguaína@gmail.com,
ainda no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
6.2 O interessado deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da
inscrição os seguintes documentos:
a) Portfólio atualizado comprovante de residência;
b) Ter mais de 18 anos de idade, na data da inscrição;
c) Proposta da Atividade;
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
e) Cópia do comprovante de endereço;
f) Cópia do CPF e do RG do proponente;
g) Comprovação de atuação nos últimos dois anos
h) Termo de Compromisso (Anexo II);
i) Autodeclaração (Anexo III);
6.3 A inscrição implica no reconhecimento, pelo interessado, de que
aceita todos os termos e obrigações constantes deste edital.
7.DOS IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E
RECEBIMENTO DO PRÊMIO
7.1 Um mesmo proponente e/ou interessado não poderá realizar mais de
1 (uma) inscrição neste Edital,
7.2 A Administração pública não poderá conceder prêmio para as
pessoas que incidirem nas seguintes situações:
7.2.1 Servidor público vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Araguaina, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, irmãos, ascendentes (1º grau: pai,
mãe. 2º grau: avó e avô. 3º grau: bisavó e bisavô) ou descendentes (1º
grau: filho e filha. 2º grau: neto e neta. 3º grau: bisneto e bisneta).
7.2.2 proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo
profissional ou empresarial com membros da Comissão Julgadora ou
cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, colaterais ou por
afinidade, até o 2º grau, de membros da Comissão Julgadora;
7.2.2.1 – Caso seja comprovado o impeditivo previsto no item 7.2.2, será
nomeado um novo membro para a Comissão Julgadora.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA
A INSCRIÇÃO
8.1 A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como
obrigatórias no ato da inscrição, será considerada como desistência de
participação neste Edital e automática desclassificação do proponente.
8.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade
documental de modo a resolver eventuais pendências.
8.3 Para a inscrição o proponente deverá informar os dados bancários
de sua titularidade, para fins de transferência do valor do prêmio, caso a
pessoa inscrita seja selecionada.
9. COMISSÃO DE SELEÇÃO
9.1 Cabe a Secretaria Municipal da Educação, Cultura Esporte e Lazer,
formar a Comissão Julgadora deste edital por meio de portaria que será
publicada no Diário Oficial do Município de Araguaina;
9.2 Em caso de impedimento de algum membro da Comissão que
provoque vacância na mesma, o Secretaria indicará outra pessoa para
compor a respectiva Comissão.
10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
10.1 Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem as
seguintes exigências obrigatórias:
10.1.1 Não entrega integral das documentações válidas e exigidas;
10.2 As inscrições serão analisadas e classificadas pela Comissão
Julgadora, observando as seguintes pontuações:
a. Coerência das ações propostas e a capacidade do proponente: até
40 pontos
b. Relevância do histórico de ações, atividades e projetos do proponente,
a serem comprovadas a partir do portfólio apresentado: até 35 pontos
c. O interesse cultural e público: até 25 pontos
d. Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o
proponente que tiver maior pontuação no item b)
e. O proponente que obtiver menos que 50 pontos, sera desclassificado.

12. DA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO
12.1 Da liberação dos recursos. Os prêmios serão repassados em
1 (uma) única parcela, diretamente na conta bancária indicada pelo
candidato selecionado, no ato da inscrição.
12.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à regularidade da
conta bancária indicada de modo a resolver com antecedência eventuais
pendências.
12.3 Da aplicação financeira dos recursos. Caberá ao premiado a
responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos na presente premiação.
12.4 Os selecionados no presente edital poderão receber visitas
técnicas e ser convidados a participar de eventuais reuniões propostas,
destinadas ao acompanhamento e monitoramento dos resultados
obtidos com a distribuição do prêmio.
13. DAS PENALIDADES
13.1 O premiado por este edital que também foi premiado por outros
editais do Governo do Estado do Tocantins que não se manifestar, terá
o seu projeto desclassificado e estará sujeito às penalidades previstas
em lei.
13.2 Além da desclassificação no presente edital, o proponente que
descumprir as demais obrigações nele previstas estará sujeito à:
13.2.1 Advertência, limitada a 3 (três);
13.2.2 Multa de 10% sobre o valor do prêmio, para faltas graves,
considerando essas as que impeçam o regular prosseguimento
do processo de premiação, ou para os casos de mais de 3 (três)
advertências;
13.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.4 Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão que aplicou
a penalidade, que só será concedida se a proponente ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, em caso de falsidade material
ou ideológica dos documentos e declarações apresentados na fase de
inscrição.
13.4.1 As notificações e intimações para aplicação de penalidade serão
encaminhadas ao participante preferencialmente via correspondência
eletrônica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurandose a ciência do interessado para fins de exercício do direito de
contraditório e ampla defesa.
13.4.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não
exclui as demais, quando oportunas, sem prejuízo da obrigação de
ressarcimento ao erário, apuração de responsabilidade na esfera cível e
criminal, em especial, por eventual prática da infração penal prevista no
art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código
Penal.
13.4.3 A rescisão do ajuste poderá ser feita unilateralmente pela
Secretaria Municipal da eduacação, Cultura, Esporte e Lazer, por culpa
do premiado, nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93,
respeitado o contraditório, com a consequente devolução dos valores
recebidos, corrigidos monetariamente a contar da data do recebimento,
sem prejuízo da aplicação de outra penalidade prevista neste edital.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A pessoa inscrita está ciente e autoriza o acesso e uso dos
dados fornecidos no ato de inscrição para validação das informações
apresentadas, bem como para atestar o atendimento aos critérios da Lei
14.017/2020 e deste edital.
14.2 A pessoa inscrita está ciente e autoriza a divulgação dos dados
cadastrais
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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14.3 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
tem autorização para realizar ações promocionais e de assessoria de
imprensa, bem como divulgar peças publicitárias vinculadas ao presente
Edital e aos projetos contemplados
14.4 A seleção da iniciativa cultural no presente chamamento público está
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira,
caracterizando a seleção como expectativa de direito do candidato
14.5 Os anexos a este Edital também estarão disponíveis de forma
impressa na Secretaria Municipal de Educação, Cultura. Esporte e
Lazer de Araguaína localizada na Av. Bernardo Sayão, 188, setor
Entroncamento, Araguaína-TO
14.6 Havendo orçamento suplementar disponível, a Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esporte e Lazer convocará, por meio de
publicação no Diário Oficial da Cidade de Araguaina - D.O, os suplentes
em ordem de classificação para premiação.
Araguaína, 14 de Outubro de 2020
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR
BLANC
EDITAL DE PRODUTORES CULTURAIS – 004\2020
PRÊMIO PAULO TRINDADE.
SOBRE O HOMENAGEADO: Paulo Trindade Nasceu em São Luís –
MA. Formou-se em contabilidade, mas foi na Produção Cultural que ele
construiu sua história e seu legado. Formou-se também em Produção
iniciando sua carreira profissional produzindo pequenas Bandas, mas
com seu talento logo estava produzindo grandes shows como os de
Ivete Sangalo, Cláudia Leite, entre outras estrelas da nossa música.
Paulo Trindade foi um visionário, e percebendo uma lacuna na produção
de shows no Tocantins, em 1999 mudou-se para Araguaína e tornou-se
um dos principais nomes da produção cultural do nosso Estado, criando
entre outros eventos o Carnapalmas, Palmasfolia, Araguaínafolia.
A Prefeitura Municipal de Araguaína - TO, através da Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, nos termos do disposto na Lei
e no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de
Fomento à Produção Cultural como ação emergencial de enfrentamento
ao SARS-CoV-2 (Covide-19) avençada pela Lei n° 14.017 de 29 de
junho de 2020 – Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto n°10.464
de 17 de agosto de 2020.
1. DO OBJETO DO EDITAL
1.1 Com o intuito de minimizar os danos causados pelo COVID 19 na
produção das atividades culturais do Município, este edital tem como
objeto premiar Produtores Culturais que sejam residentes na Cidade
de Araguaína, que constam inscrição validada no Cadastro Cultural de
Araguaína e que comprovem atuação dos últimos dois anos na sua área
cultural indicada.
2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Reconhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pelos Produtores
Culturais na Cidade de Araguaína, levando em consideração os
seguintes objetivos específicos:
a) Premiar as melhores iniciativas, portfólios e currículos de profissionais
da área que realizaram ao longo dos últimos 2 (dois) anos atividades
culturais no município de Araguaína;
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento da produção cultural
nas mais diversas expressões da arte, com vistas à ampliação do acesso
da população a bens culturais e artísticos.
c) Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
d) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade
vinculadas às produções artísticas e culturais no município de Araguaína.
3. PARA EFEITOS DESTE EDITAL, ENTENDE-SE POR:
a) Produtores Culturais: São profissionais que planejam, elaboram e
executam projetos e produtos culturais, seguindo critérios artísticos,
sociais e econômicos. O produtor cultural produz espetáculos, mostras,
festivais, entre outras atividades afins.
b) Portfólio e curriculum: É uma lista e/ou coleção de trabalhos de um
determinado profissional da cultura (artista, coletivo, grupo, técnico,
agente, trabalhador da cultura e demais). Para este edital serão aceitos
portfólio e curriculum com um breve histórico das ações e atividades
culturais realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade Araguaína,
contendo imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que
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comprovem a atuação na cultura e no município.
a) Trabalho continuado nos últimos 2 (dois) anos de atuação na cidade
de Araguaína: são atividades e trabalhos na área da cultura realizados,
pelo menos, a partir de setembro de 2018.
b) Premiação: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital.
c) Proponente: é o participante inscrito neste EDITAL que assume
a responsabilidade legal junto à Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados no momento da inscrição, assim como pelo cumprimento
das obrigações previstas neste Edital, decorrentes da participação e
seleção neste.
4. DO APOIO FINANCEIRO
4.1 O valor total deste edital é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
a serem distribuídos para cerca de 10 (dez) propostas selecionadas,
podendo receber até 5.000,00(cinco mil reais) cada proponente;
4.2 Caso haja insuficiência de inscrições, desistências e reprovação das
propostos dos participantes aptos a concorrer, poderão ser autorizados
novas inscrições e propostas de interessados cujo cadastro esteja
aprovado, mesmo que inscritos fora do prazo estabelecidos. A Comissão
Julgadora poderá optar por selecionar propostas, realocar o recurso e
definir mais premiados desde que não altere o valor global do edital.
4.3 A premiação contemplada será repassada em 1 (uma) única parcela.
4.4 Cada interessado poderá apresentar 1 (uma) única inscrição em 1
(uma) única proposta.
5 . DA PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA
5.1 Para se inscrever no Edital de Produtores Culturais de Araguaína em
homenagem a Paulinho Trindade, os proponentes deverão:
a) Apresentar uma proposta de produção de atividade cultural que
será oferecida de forma gratuita aos alunos de escolas públicas e\ou
comunidades no pós-pandemia.
b) Comprovar residência na cidade de Araguaína,
c) Ter mais de 18 anos de idade ou outra forma de aquisição da
capacidade civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil, na data da
inscrição.
6. DA INSCRIÇÃO
6.1 As inscrições para o presente edital são gratuitas e deverão ser
realizadas até as 18 horas do dia 20 de novembro de 2020. Os documentos
deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura.
Esporte e Lazer – Avenida Bernardo Sayão, 499, Entroncamento –
Araguaína, ou ser enviados pelo e-mail: cultura.araguaína@gmail.com,
ainda no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
6.2 O interessado deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da
inscrição os seguintes documentos:
a) Portfólio atualizado comprovante de residência;
b) Ter mais de 18 anos de idade, na data da inscrição;
c) Proposta das obras (esbolço);
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
e) Cópia do comprovante de endereço;
f) Cópia do CPF e do RG do proponente;
g) Comprovação de atuação nos últimos dois anos
h) Termo de Compromisso (Anexo II);
i) Autodeclaração (Anexo III);
6.3 A inscrição implica no reconhecimento, pelo interessado, de que
aceita todos os termos e obrigações constantes deste edital.
7.DOS IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E
RECEBIMENTO DO PRÊMIO
7.1 Um mesmo proponente e/ou interessado não poderá realizar mais de
1 (uma) inscrição neste Edital,
7.2 A Administração pública não poderá conceder prêmio para as
pessoas que incidirem nas seguintes situações:
7.2.1 Servidor público vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Araguaina, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, irmãos, ascendentes (1º grau: pai,
mãe. 2º grau: avó e avô. 3º grau: bisavó e bisavô) ou descendentes (1º
grau: filho e filha. 2º grau: neto e neta. 3º grau: bisneto e bisneta).
7.2.2 proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo
profissional ou empresarial com membros da Comissão Julgadora ou
cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, colaterais ou por
afinidade, até o 2º grau, de membros da Comissão Julgadora;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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7.2.2.1 – Caso seja comprovado o impeditivo previsto no item 7.2.2, será
nomeado um novo membro para a Comissão Julgadora.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA
A INSCRIÇÃO
8.1 A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como
obrigatórias no ato da inscrição, será considerada como desistência de
participação neste Edital e automática desclassificação do proponente.
8.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade
documental de modo a resolver eventuais pendências.
8.3 Para a inscrição o proponente deverá informar os dados bancários
de sua titularidade, para fins de transferência do valor do prêmio, caso a
pessoa inscrita seja selecionada.
9. COMISSÃO DE SELEÇÃO
9.1 Cabe a Secretaria Municipal da Educação, Cultura Esporte e Lazer,
formar a Comissão Julgadora deste edital, por meio de portaria que será
publicada no Diário Oficial do Município de Araguaina
9.2 Em caso de impedimento de algum membro da Comissão que
provoque vacância na mesma, o Secretário indicará outra pessoa para
compor a respectiva Comissão.
10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
10.1 Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem as
seguintes exigências obrigatórias:
10.1.1 Não entrega integral das documentações válidas e exigidas;
10.2 As inscrições serão analisadas e classificadas pela Comissão
Julgadora ,observando as seguintes pontuações:
a) Coerência das ações propostas e a capacidade do proponente: até
40 pontos
b) Relevância do histórico de ações, atividades e projetos do proponente,
a serem comprovadas a partir do portfólio apresentado: até 35 pontos
c) O interesse cultural e público: até 25 pontos
d) Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o
proponente que tiver maior pontuação no item b)
e) O proponente que obtiver menos que menos que 50 pontos,sera
desclassicado.
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o seu projeto desclassificado e estará sujeito às penalidades previstas
em lei.
13.3 Além da desclassificação no presente edital, o proponente que
descumprir as demais obrigações nele previstas estará sujeito à:
13.3.1 Advertência, limitada a 3 (três);
13.3.2 Multa de 10% sobre o valor do prêmio, para faltas graves,
considerando essas as que impeçam o regular prosseguimento
do processo de premiação, ou para os casos de mais de 3 (três)
advertências;
13.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.4 Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão que aplicou
a penalidade, que só será concedida se a proponente ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, em caso de falsidade material
ou ideológica dos documentos e declarações apresentados na fase de
inscrição.
13.4.1 As notificações e intimações para aplicação de penalidade serão
encaminhadas ao participante preferencialmente via correspondência
eletrônica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurandose a ciência do interessado para fins de exercício do direito de
contraditório e ampla defesa.
13.4.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não
exclui as demais, quando oportunas, sem prejuízo da obrigação de
ressarcimento ao erário, apuração de responsabilidade na esfera cível e
criminal, em especial, por eventual prática da infração penal prevista no
art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código
Penal.
13.4.3 A rescisão do ajuste poderá ser feita unilateralmente pela
Secretaria Municipal da eduacação, Cultura, Esporte e Lazer, por culpa
do premiado, nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93,
respeitado o contraditório, com a consequente devolução dos valores
recebidos, corrigidos monetariamente a contar da data do recebimento,
sem prejuízo da aplicação de outra penalidade prevista neste edital.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
deverá publicar em Diário Oficial da cidade de ARaguaína, após análise
dos documentos e classificação conforme os critérios de pontuação
previstos por parte da Comissão de Seleção, a divulgação da lista dos
pré selecionados.
11.2 Após análise da área técnica competente, a Secretaria Municipal da
Ecucação, Cultura, Esporte e Lazer de Cultura publicará o resultado da
seleção no Diário Oficial da Cidade.
11.3 Os proponentes e interessados terão o prazo de 3 (três) dias úteis
para apresentar recurso.
11.4 A Comissão de Seleção poderá reformar sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
11.5 Após análise e publicação de decisão sobre eventuais recursos
interpostos, será homologado o resultado do processo de seleção e
publicada no Diário Oficial da Cidade a lista final de premiados.

14.1 A pessoa inscrita está ciente e autoriza o acesso e uso dos
dados fornecidos no ato de inscrição para validação das informações
apresentadas, bem como para atestar o atendimento aos critérios da Lei
14.017/2020 e deste edital.
14.2 A pessoa inscrita está ciente e autoriza a divulgação dos dados
cadastrais
14.3 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
tem autorização para realizar ações promocionais e de assessoria de
imprensa, bem como divulgar peças publicitárias vinculadas ao presente
Edital e aos projetos contemplados
14.4 A seleção da iniciativa cultural no presente chamamento público está
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira,
caracterizando a seleção como expectativa de direito do candidato
14.5 Os anexos a este Edital também estarão disponíveis de forma
impressa na Secretaria Municipal de Educação, Cultura. Esporte e
Lazer de Araguaína localizada na Av. Bernardo Sayao, 188, setor
Entroncamento, Araguaína-TO
14.6Havendo orçamento suplementar disponível, a Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esporte e Lazer convocará, por meio de
publicação no Diário Oficial da Cidade de Araguaina - D.O, os suplentes
em ordem de classificação para premiação.

12. DA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO

Araguaína, 14 de Outubro de 2020

11. DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 Da liberação dos recursos. Os prêmios serão repassados em
1 (uma) única parcela, diretamente na conta bancária indicada pelo
candidato selecionado, no ato da inscrição.
12.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à regularidade da
conta bancária indicada de modo a resolver com antecedência eventuais
pendências.
12.3 Da aplicação financeira dos recursos. Caberá ao premiado a
responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos na presente premiação.
12.4 Os selecionados no presente edital poderão receber visitas
técnicas e ser convidados a participar de eventuais reuniões propostas,
destinadas ao acompanhamento e monitoramento dos resultados
obtidos com a distribuição do prêmio.
13. DAS PENALIDADES
13.1 O inscrito que tiver um integrante pertencente ao quadro de
servidores da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e
Lazer de Araguaina, terá o sua inscrição desclassificado e estará sujeito
às sanções previstas em Lei.
13.2 O premiado por este edital que também foi premiado por outros
editais do Governo do Estado do Tocantins que não se manifestar, terá

José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR
BLANC
EDITAL DE TÉCNICOS EM ESTRUTURAS DE EVENTOS
CULTURAIS – 005\2020
PRÊMIO DONA MARIA DA DORES (DORINHA)
SOBRE À HOMENAGEADA: Maria das Dores Souza da Silva nasceu em
1951 na cidade de Nova Russa - CE. Mudou- se para o Estado Maranhão
onde casou-se com o sanfoneiro Chico Cabeludo, teve 4 filhos, onde
desses quatro três são músicos. Em 1993 já em Araguaína, dedicou-se
a música junto com seu marido, ganhando fama e reconhecimento onde
ficaram conhecidos como Chico Cabeludo e Dorinha. Montou com os
filhos a Banda Arrocha o Nó que depois se tornou a Banda Chamego
arrochado, animando as festas da Barraria e toda região.
A Prefeitura Municipal de Araguaína - TO, através da Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, nos termos do disposto na Lei
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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e no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de
Técnicos em Estruturas de Eventos Culturais, como ação emergencial
de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covide-19) avençada pela Lei n°
14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc regulamentada pelo
Decreto n°10.464 de 17 de agosto de 2020.

c) Ter mais de 18 anos de idade ou outra forma de aquisição da
capacidade civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil, na data da
inscrição.

1. DO OBJETO DO EDITAL

6.1 As inscrições para o presente edital são gratuitas e deverão ser
realizadas até as 18 horas do dia 20 de novembro de 2020. Os documentos
deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura.
Esporte e Lazer – Avenida Bernardo Sayão, 499, Entroncamento –
Araguaína, ou ser enviados pelo e-mail: cultura.araguaína@gmail.com,
ainda no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
6.2 O interessado deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da
inscrição os seguintes documentos:
a) Portfólio atualizado comprovante de residência;
b) Ter mais de 18 anos de idade, na data da inscrição;
c) Proposta das obras (esbolço);
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
e) Cópia do comprovante de endereço;
f) Cópia do CPF e do RG do proponente;
g) Comprovação de atuação nos últimos dois anos
h) Termo de Compromisso (Anexo II);
i) Autodeclaração (Anexo III);

1.1 Com o intuito de minimizar os danos causados pelo COVID 19 na
produção das atividades culturais do Município, este edital tem como
objeto premiar Técnicos em Estruturas de Eventos Culturais que sejam
residentes na Cidade de Araguaína, que constam inscrição validada no
Cadastro Cultural de Araguaína, e que comprovem atuação dos últimos
dois anos na sua área cultural indicada.
2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Reconhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pelos Técnicos em
Estruturas de Eventos Culturais na Cidade de Araguaína, levando em
consideração os seguintes objetivos específicos:
a) Premiar as melhores iniciativas, portfólios e currículos de profissionais
da área que realizaram ao longo dos últimos 2 (dois) anos atividades
culturais no município de Araguaína;
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento da área técnica cultural
nas mais diversas expressões da arte, com vistas à ampliação do acesso
da população a bens culturais e artísticos.
c) Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
d) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade
vinculadas às produções artísticas e culturais no município de Araguaína.
3. PARA EFEITOS DESTE EDITAL, ENTENDE-SE POR:
a) Técnicos em Estruturas de Eventos Culturais: São profissionais
que planejam, programam e executam toda logística técnica para o
bom funcionamento dos equipamentos inerentes ao desenvolvimento
da produção de shows e espetáculos, que vão desde a montagem da
estrutura de palcos, montagem de som e luz, instrumentos, entre outros.
b) Portfólio e curriculum: é uma lista e/ou coleção de trabalhos de um
determinado profissional da cultura (artista, coletivo, grupo, técnico,
agente, trabalhador da cultura e demais). Para este edital serão aceitos
portfólio e curriculum com um breve histórico das ações e atividades
culturais realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade Araguaína,
contendo imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que
comprovem a atuação na cultura e no município.
a) Trabalho continuado nos últimos 2 (dois) anos de atuação na cidade
de Araguaína: são atividades e trabalhos na área da cultura realizados,
pelo menos, a partir de setembro de 2018.
b) Premiação: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital.
c) Proponente: é o participante inscrito neste EDITAL que assume
a responsabilidade legal junto à Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados no momento da inscrição, assim como pelo cumprimento
das obrigações previstas neste Edital, decorrentes da participação e
seleção neste.
4.DO APOIO FINANCEIRO
4.1 O valor total deste edital é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem
distribuídos para cerca de 10 (dez) propostas selecionadas, podendo
receber até 3.000,00(três mil reais) cada proponente;
4.2 Caso haja insuficiência de inscrições, desistências e reprovação das
propostos dos participantes aptos a concorrer, poderão ser autorizados
novas inscrições e propostas de interessados cujo cadastro esteja
aprovado, mesmo que inscritos fora do prazo estabelecidos. A Comissão
Julgadora poderá optar por selecionar propostas, realocar o recurso e
definir mais premiados desde que não altere o valor global do edital;
4.3 A premiação contemplada será repassada em 1 (uma) única parcela;
4.4 Cada interessado poderá apresentar 1 (uma) única inscrição em 1
(uma) única proposta
5 . DA PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA
5.1 Para se inscrever no Edital de Técnicos em Estruturas de Eventos
Culturais, os proponentes deverão:
a) Apresentar uma proposta de produção de atividade cultural que
será oferecida de forma gratuita aos alunos de escolas públicas e\ou
comunidades no pós-pandemia. Podendo ser workshop de iluminação,
de som, palestras sobre logística técnica de shows, entre outras
atividades inerentes a área.
b) Comprovar residência na cidade de Araguaína,

6. DA INSCRIÇÃO

6.3 A inscrição implica no reconhecimento, pelo interessado, de que
aceita todos os termos e obrigações constantes deste edital.
7.DOS IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E
RECEBIMENTO DO PRÊMIO
7.1 Um mesmo proponente e/ou interessado não poderá realizar mais de
1 (uma) inscrição neste Edital,
7.2 A Administração pública não poderá conceder prêmio para as
pessoas que incidirem nas seguintes situações:
7.2.1 Servidor público vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Araguaina, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, irmãos, ascendentes (1º grau: pai,
mãe. 2º grau: avó e avô. 3º grau: bisavó e bisavô) ou descendentes (1º
grau: filho e filha. 2º grau: neto e neta. 3º grau: bisneto e bisneta).
7.2.2 proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo
profissional ou empresarial com membros da Comissão Julgadora ou
cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, colaterais ou por
afinidade, até o 2º grau, de membros da Comissão Julgadora;
7.2.2.1 – Caso seja comprovado o impeditivo previsto no item 7.2.2, será
nomeado um novo membro para a Comissão Julgadora.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA
A INSCRIÇÃO
8.1 A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como
obrigatórias no ato da inscrição, será considerada como desistência de
participação neste Edital e automática desclassificação do proponente.
8.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade
documental de modo a resolver eventuais pendências.
8.3 Para a inscrição o proponente deverá informar os dados bancários
de sua titularidade, para fins de transferência do valor do prêmio, caso a
pessoa inscrita seja selecionada.
9. COMISSÃO DE SELEÇÃO
9.1 Cabe a Secretaria Municipal da Educação, Cultura Esporte e Lazer,
formar a Comissão Julgadora deste edital, por meio de portaria que será
publicada no Diário Oficial do Município de Araguaina
9.2 Em caso de impedimento de algum membro da Comissão que
provoque vacância na mesma, o Secretário indicará outra pessoa para
compor a respectiva Comissão.
10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
10.1 Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem as
seguintes exigências obrigatórias:
10.1.1 Não entrega integral das documentações válidas e exigidas;
10.2 As inscrições serão analisadas e classificadas pela Comissão
Julgadora, observando as seguintes pontuações:
a. Coerência das ações propostas e a capacidade do proponente: até
40 pontos
b. Relevância do histórico de ações, atividades e projetos do proponente,
a serem comprovadas a partir do portfólio apresentado: até 35 pontos
c. O interesse cultural e público: até 25 pontos
d. Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o
proponente que tiver maior pontuação no item b)
e. O proponente que obtiver menos que menos que 50 pontos,sera
desclassicado.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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11. DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
deverá publicar em Diário Oficial da cidade de ARaguaína, após análise
dos documentos e classificação conforme os critérios de pontuação
previstos por parte da Comissão de Seleção, a divulgação da lista dos
pré selecionados.
11.2 Após análise da área técnica competente, a Secretaria Municipal da
Ecucação, Cultura, Esporte e Lazer de Cultura publicará o resultado da
seleção no Diário Oficial da Cidade.
11.3 Os proponentes e interessados terão o prazo de 3 (três) dias úteis
para apresentar recurso.
11.4 A Comissão de Seleção poderá reformar sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
11.5 Após análise e publicação de decisão sobre eventuais recursos
interpostos, será homologado o resultado do processo de seleção e
publicada no Diário Oficial da Cidade a lista final de premiados.
12. DA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO
12.1 Da liberação dos recursos. Os prêmios serão repassados em
1 (uma) única parcela, diretamente na conta bancária indicada pelo
candidato selecionado, no ato da inscrição.
12.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à regularidade da
conta bancária indicada de modo a resolver com antecedência eventuais
pendências.
12.3 Da aplicação financeira dos recursos. Caberá ao premiado a
responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos na presente premiação.
12.4 Os selecionados no presente edital poderão receber visitas
técnicas e ser convidados a participar de eventuais reuniões propostas,
destinadas ao acompanhamento e monitoramento dos resultados
obtidos com a distribuição do prêmio.
13. DAS PENALIDADES
13.1 O inscrito que tiver um integrante pertencente ao quadro de
servidores da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e
Lazer de Araguaina, terá o sua inscrição desclassificado e estará sujeito
às sanções previstas em Lei.
13.2 O premiado por este edital que também foi premiado por outros
editais do Governo do Estado do Tocantins que não se manifestar, terá
o seu projeto desclassificado e estará sujeito às penalidades previstas
em lei.
13.3 Além da desclassificação no presente edital, o proponente que
descumprir as demais obrigações nele previstas estará sujeito à:
13.3.1 Advertência, limitada a 3 (três);
13.3.2 Multa de 10% sobre o valor do prêmio, para faltas graves,
considerando essas as que impeçam o regular prosseguimento
do processo de premiação, ou para os casos de mais de 3 (três)
advertências;
13.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.4 Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão que aplicou
a penalidade, que só será concedida se a proponente ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, em caso de falsidade material
ou ideológica dos documentos e declarações apresentados na fase de
inscrição.
13.4.1 As notificações e intimações para aplicação de penalidade serão
encaminhadas ao participante preferencialmente via correspondência
eletrônica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurandose a ciência do interessado para fins de exercício do direito de
contraditório e ampla defesa.
13.4.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não
exclui as demais, quando oportunas, sem prejuízo da obrigação de
ressarcimento ao erário, apuração de responsabilidade na esfera cível e
criminal, em especial, por eventual prática da infração penal prevista no
art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código
Penal.
13.4.3 A rescisão do ajuste poderá ser feita unilateralmente pela
Secretaria Municipal da eduacação, Cultura, Esporte e Lazer, por culpa
do premiado, nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93,
respeitado o contraditório, com a consequente devolução dos valores
recebidos, corrigidos monetariamente a contar da data do recebimento,
sem prejuízo da aplicação de outra penalidade prevista neste edital.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A pessoa inscrita está ciente e autoriza o acesso e uso dos
dados fornecidos no ato de inscrição para validação das informações
apresentadas, bem como para atestar o atendimento aos critérios da Lei

Nº 2.180 - QUARTA- FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2020
14.017/2020 e deste edital.
14.2 A pessoa inscrita está ciente e autoriza a divulgação dos dados
cadastrais
14.3 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
tem autorização para realizar ações promocionais e de assessoria de
imprensa, bem como divulgar peças publicitárias vinculadas ao presente
Edital e aos projetos contemplados
14.4 A seleção da iniciativa cultural no presente chamamento público está
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira,
caracterizando a seleção como expectativa de direito do candidato
14.5 Os anexos a este Edital também estarão disponíveis de forma
impressa na Secretaria Municipal de Educação, Cultura. Esporte e
Lazer de Araguaína localizada na Av. Bernardo Sayão, 188, setor
Entroncamento, Araguaína-TO
14.6 Havendo orçamento suplementar disponível, a Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esporte e Lazer convocará, por meio de
publicação no Diário Oficial da Cidade de Araguaina - D.O, os suplentes
em ordem de classificação para premiação.
Araguaína, 14 de outubro de 2020
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR
BLANC
EDITAL 006\2020 DE FOMENTO À PRODUÇÃO DE ARTES
PLÁSTICAS
PRÊMIO ANTÔNIO ANÍSIO
SOBRE O HOMENAGEADO: O Artista Plástico Antônio Anísio nasceu na
Cidade Carolina no Maranhão em doze de novembro de mil novecentos
e sessenta e um (12/11/1961). Desde muito jovem mostrou seu talento
para as artes, sendo grande observador da natureza e sensível aos seus
elementos. Transformou o que via com muita criatividade, usava carvão
e giz escolar colorido e até pasta de dente para fazer suas tintas, o que
deixava sua mãe muito brava e com isso então desenvolveu o seu dom
artístico na fase infanto-juvenil. Hoje boa parte de suas obras encontrase em acervos de empresas de Araguaína e região.
A Prefeitura Municipal de Araguaína -TO, através da Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, nos termos do disposto na Lei
e no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital
de Fomento à Produção de Artes Plásticas, como ação emergencial
de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covide-19) avençada pela Lei n°
14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc regulamentada pelo
Decreto n°10.464 de 17 de agosto de 2020.
1. DO OBJETO DO EDITAL
1.1 Com o intuito de minimizar os danos causados pelo COVID 19 na
produção das atividades culturais do Município, este edital tem como
objeto premiar artistas na área de Artes Plásticas que sejam residentes
na Cidade de Araguaína, que constam inscrição validada no Cadastro
Cultural de Araguaína, e que comprovem atuação dos últimos dois anos
na sua área cultural indicada.
2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Reconhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pelos artistas plásticos
na Cidade de Araguaína, levando em consideração os seguintes
objetivos específicos:
a) Premiar as melhores iniciativas, portfólios e currículos de profissionais
da área que realizaram ao longo dos últimos 2 (dois) anos atividades
culturais no município de Araguaína;
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das artes plásticas com
vistas à ampliação do acesso da população, através de exposições e
mostras.
c) Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
d) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade
vinculadas às produções na área das artes plásticas no município de
Araguaína.
3. PARA EFEITOS DESTE EDITAL, ENTENDE-SE POR:
a) Artistas de Artes Plásticas: são profissionais que criam obras de arte
nas mais diversas modalidades, como: desenhos, pinturas, gravuras,
grafite, esculturas e outros elementos visuais e táteis.
b) Portfólio e curriculum: é uma lista e/ou coleção de trabalhos de um
determinado profissional da cultura (artista, coletivo, grupo, técnico,
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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agente, trabalhador da cultura e demais). Para este edital serão aceitos
portfólio e curriculum com um breve histórico das ações e atividades
culturais realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade Araguaína,
contendo imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que
comprovem a atuação na cultura e no município.
c) Trabalho continuado nos últimos 2 (dois) anos de atuação na cidade
de Araguaína: São atividades e trabalhos na área da cultura realizados,
pelo menos, a partir de setembro de 2018.
d) Edital / Prêmio: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital.
e) Proponente: É o participante inscrito neste EDITAL que assume
a responsabilidade legal junto à Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados no momento da inscrição, assim como pelo cumprimento
das obrigações previstas neste Edital, decorrentes da participação e
seleção neste.

7.2.2 Proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo
profissional ou empresarial com membros da Comissão Julgadora ou
cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, colaterais ou por
afinidade, até o 2º grau, de membros da Comissão Julgadora;
7.2.2.1 – Caso seja comprovado o impeditivo previsto no item 7.2.2, será
nomeado um novo membro para a Comissão Julgadora.

4.DO APOIO FINANCEIRO

9. COMISSÃO DE SELEÇÃO

4.1 O valor total deste edital é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
a serem distribuídos para cerca de 05 (cinco) propostas selecionadas,
podendo receber até 5.000,00 (cinco mil reais) cada proponente;
4.2 Caso haja insuficiência de inscrições, desistências e reprovação das
propostos dos participantes aptos a concorrer, poderão ser autorizados
novas inscrições e propostas de interessados cujo cadastro esteja
aprovado, mesmo que inscritos fora dos prazos estabelecidos. A
Comissão Julgadora poderá optar por selecionar propostas, realocar o
recurso e definir mais premiados desde que não altere o valor global do
edital.
4.3 A premiação contemplada será repassada em 1 (uma) única parcela.
4.4 Cada interessado poderá apresentar 1 (uma) única inscrição em 1
(uma) única proposta

9.1 Cabe a Secretaria Municipal da Educação, Cultura Esporte e Lazer,
formar a Comissão Julgadora deste edital, por meio de portaria que será
publicada no Diário Oficial do Município de Araguaina
9.2 Em caso de impedimento de algum membro da Comissão que
provoque vacância na mesma, a Secretaria indicará outra pessoa para
compor a respectiva Comissão.

5. DA PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA

10.1 Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem as
seguintes exigências obrigatórias:
10.1.1 Não entrega integral das documentações válidas e exigidas;
10.2 As inscrições serão analisadas e classificadas pela Comissão
Julgadora, observando as seguintes pontuações:

Para se inscrever no Edital Prêmio de Artes Plásticas de Araguaína em
homenagem ao artista Antônio Anísio, os proponentes deverão:
a) Apresentar uma proposta de produção de no mínimo três obras, dentro
de sua modalidade, que farão parte de exposição ou mostra inerente a
peculiaridade da obra, com os vencedores dos prêmios que será aberta
aos alunos de escolas públicas e\ou comunidades no pós-pandemia.
b) Comprovar residência na cidade de Araguaína;
c) Ter mais de 18 anos de idade ou outra forma de aquisição da
capacidade civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil, na data da
inscrição.
6. DA INSCRIÇÃO
6.1 As inscrições para o presente edital são gratuitas e deverão ser
realizadas até as 18 horas do dia 20 de novembro de 2020. Os documentos
deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura.
Esporte e Lazer – Avenida Bernardo Sayão, 499, Entroncamento –
Araguaína, ou ser enviados pelo e-mail: cultura.araguaína@gmail.com,
ainda no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
6.2 O interessado deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da
inscrição os seguintes documentos:
a) Portfólio atualizado comprovante de residência;
b) Ter mais de 18 anos de idade, na data da inscrição;
c) Proposta das obras (esbolço);
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
e) Cópia do comprovante de endereço;
f) Cópia do CPF e do RG do proponente;
g) Comprovação de atuação nos últimos dois anos
h) Termo de Compromisso (Anexo II);
i) Autodeclaração (Anexo III);
6.3 A inscrição implica no reconhecimento, pelo interessado, de que
aceita todos os termos e obrigações constantes deste edital.
7. DOS IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E
RECEBIMENTO DO PRÊMIO
7.1 Um mesmo proponente e/ou interessado não poderá realizar mais de
1 (uma) inscrição neste Edital,
7.2 A Administração pública não poderá conceder prêmio para as
pessoas que incidirem nas seguintes situações:
7.2.1 Servidor público vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Araguaina, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, irmãos, ascendentes (1º grau: pai,
mãe. 2º grau: avó e avô. 3º grau: bisavó e bisavô) ou descendentes (1º
grau: filho e filha. 2º grau: neto e neta. 3º grau: bisneto e bisneta).

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA
A INSCRIÇÃO
8.1 A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como
obrigatórias no ato da inscrição, será considerada como desistência de
participação neste Edital e automática desclassificação do proponente.
8.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade
documental de modo a resolver eventuais pendências.
8.3 Para a inscrição o proponente deverá informar os dados bancários
de sua titularidade, para fins de transferência do valor do prêmio, caso a
pessoa inscrita seja selecionada.

10.1 Não entrega integral das documentações válidas e exigidas;
10.2 As inscrições serão analisadas e classificadas pela Comissão
Julgadora
10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

a. Coerência das ações propostas e a capacidade do proponente: até
40 pontos
b. Relevância do histórico de ações, atividades e projetos do proponente,
a serem comprovadas a partir do portfólio apresentado: até 35 pontos
c. O interesse cultural e público: até 25 pontos
d. Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o
proponente que tiver maior pontuação no item b).
e. O proponente que obtiver menos que 50 pontos, será desclassificado
11. DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
deverá publicar em Diário Oficial da cidade de Araguaína, após análise
dos documentos e classificação conforme os critérios de pontuação
previstos por parte da Comissão de Seleção, a divulgação da lista dos
pré selecionados.
11.2 Após análise da área técnica competente, a Secretaria Municipal da
Ecucação, Cultura, Esporte e Lazer de Cultura publicará o resultado da
seleção no Diário Oficial da Cidade.
11.3 Os proponentes e interessados terão o prazo de 2 (dois) dias úteis
para apresentar recurso.
11.4 A Comissão de Seleção poderá reformar sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
11.5 Após análise e publicação de decisão sobre eventuais recursos
interpostos, será homologado o resultado do processo de seleção e
publicada no Diário Oficial da Cidade a lista final de contemplados.
12. DA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO
12.1 Da liberação dos recursos. Os prêmios serão repassados em
1 (uma) única parcela, diretamente na conta bancária indicada pelo
candidato selecionado, no ato da inscrição.
12.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à regularidade da
conta bancária indicada de modo a resolver com antecedência eventuais
pendências.
12.3 Da aplicação financeira dos recursos. Caberá ao premiado a
responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos na presente premiação.
12.4 Os selecionados no presente edital poderão receber visitas
técnicas e ser convidados a participar de eventuais reuniões propostas,
destinadas ao acompanhamento e monitoramento dos resultados
obtidos com a distribuição do prêmio.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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13. DAS PENALIDADES
13.1 O premiado por este edital que também foi premiado por outros
editais do Governo do Estado do Tocantins, pertecentes a Lei Aldir Blanc
que não se manifestar, terá o seu projeto desclassificado e estará sujeito
às penalidades previstas em lei.
13.2 Além da desclassificação no presente edital, o proponente que
descumprir as demais obrigações nele previstas estará sujeito à:
13.2.1 Advertência, limitada a 3 (três);
13.2.2 Multa de 10% sobre o valor do prêmio, para faltas graves,
considerando essas as que impeçam o regular prosseguimento
do processo de premiação, ou para os casos de mais de 3 (três)
advertências;
13.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.4 Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão que aplicou
a penalidade, que só será concedida se a proponente ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, em caso de falsidade material
ou ideológica dos documentos e declarações apresentados na fase de
inscrição.
13.4.1 As notificações e intimações para aplicação de penalidade serão
encaminhadas ao participante preferencialmente via correspondência
eletrônica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurandose a ciência do interessado para fins de exercício do direito de
contraditório e ampla defesa.
13.4.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não
exclui as demais, quando oportunas, sem prejuízo da obrigação de
ressarcimento ao erário, apuração de responsabilidade na esfera cível e
criminal, em especial, por eventual prática da infração penal prevista no
art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código
Penal.
13.4.3 A rescisão do ajuste poderá ser feita unilateralmente pela
Secretaria Municipal da eduacação, Cultura, Esporte e Lazer, por culpa
do premiado, nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93,
respeitado o contraditório, com a consequente devolução dos valores
recebidos, corrigidos monetariamente a contar da data do recebimento,
sem prejuízo da aplicação de outra penalidade prevista neste edital.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A pessoa inscrita está ciente e autoriza o acesso e uso dos
dados fornecidos no ato de inscrição para validação das informações
apresentadas, bem como para atestar o atendimento aos critérios da Lei
14.017/2020 e deste edital.
14.2 A pessoa inscrita está ciente e autoriza a divulgação dos dados
cadastrais
14.3 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
tem autorização para realizar ações promocionais e de assessoria de
imprensa, bem como divulgar peças publicitárias vinculadas ao presente
Edital e aos projetos contemplados
14.4 A seleção da iniciativa cultural no presente chamamento público está
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira,
caracterizando a seleção como expectativa de direito do candidato
14.5 Os anexos a este Edital também estarão disponíveis de forma
impressa na Secretaria Municipal de Educação, Cultura. Esporte e
Lazer de Araguaína localizada na Av. Bernardo Sayao, 188, setor
Entroncamento, Araguaína-TO
14.6 Havendo orçamento suplementar disponível, a Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esporte e Lazer convocará, por meio de
publicação no Diário Oficial da Cidade de Araguaina - D.O, os suplentes
em ordem de classificação para premiação.
Araguaína, 14 de Outubro de 2020
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR
BLANC
EDITAL DE FOMENTO AOS GRUPOS DE CAPOEIRA – 007\2020
PRÊMIO CARLOS CAPOEIRA
SOBRE O HOMENAGEADO: Antônio Carlos Ribeiro Lima, ou Carlos
Capoeira, nasceu na cidade de São João dos Patos – MA. Mudou-se
para Araguaína e na década de 80 teve acesso a arte da Capoeira
dentro da Escola de Karatê Professor Carvalho, que além de agregar as
artes maciais, foi sem dúvida um dos principais agentes para o fomento
da Capoeira.
Carlos Capoeira teve atuação definitiva dentro das Escolas da Cidade
de Araguaína, em momentos cívicos ou festivos. Mas, foi através das
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rodas que simboliza a essência cultural de sua arte onde ele mostrou
todo seu potencial.
A Prefeitura Municipal de Araguaína -TO, através da Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, nos termos do disposto
na Lei e no uso de suas atribuições legais, torna público o presente
Edital de Fomento aos Grupos de Capoeira, como ação emergencial
de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covide-19) avençada pela Lei n°
14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc regulamentada pelo
Decreto n°10.464 de 17 de agosto de 2020.
1. DO OBJETO DO EDITAL
1.1 Com o intuito de minimizar os danos causados pelo COVID 19
na produção das atividades culturais do Município, este edital tem
como objeto premiar Grupos de Capoeira domiciliados na Cidade de
Araguaína, que constam inscrição validada no Cadastro Cultural de
Araguaína, e que comprovem atuação dos últimos dois anos na sua área
cultural indicada.
2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Reconhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pelos Grupos de
Capoeira na Cidade de Araguaína, levando em consideração os
seguintes objetivos específicos:
a) Premiar as melhores iniciativas, portfólios e currículos de profissionais
e gripos da área que realizaram ao longo dos últimos 2 (dois) anos
atividades culturais no município de Araguaína;
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento dos Grupos de Capoeira
com vistas à ampliação do acesso da população.
c) Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
d) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade
vinculadas às artes de forma geral no município de Araguaína.
3. PARA EFEITOS DESTE EDITAL, ENTENDE-SE POR:
a) Grupo de Capoeira: grupos que divulgam e praticam a arte da capoeira,
interagindo com a comunidade, contribuindo com manutenção de um
dos maiores símbolos da cultura brasileira, seja em apresentações em
suas sedes, ou em rodas que se formam nas ruas, praças e múltiplos
espaços.
b) Portfólio e curriculum: É uma lista e/ou coleção de trabalhos de um
determinado profissional da cultura (artista, coletivo, grupo, técnico,
agente, trabalhador da cultura e demais). Para este edital serão aceitos
portfólio e curriculum com um breve histórico das ações e atividades
culturais realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade Araguaína,
contendo imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que
comprovem a atuação na cultura e no município.
c) Trabalho continuado nos últimos 2 (dois) anos de atuação na cidade
de Araguaína: são atividades e trabalhos na área da cultura realizados,
pelo menos, a partir de setembro de 2018.
d) Premiação: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital.
e) Proponente: é o participante inscrito neste EDITAL que assume
a responsabilidade legal junto à Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados no momento da inscrição, assim como pelo cumprimento
das obrigações previstas neste Edital, decorrentes da participação e
seleção neste.
4. DO APOIO FINANCEIRO
4.1 O valor total deste edital é de R$ 9.596,43 (nove mil quinhentos e
noventa e seis reais e quarenta e três centavos), a serem distribuídos
para cerca de 03 (três) propostas selecionadas, podendo receber até
3.198,81(três mil cento e noventa e oito reais e oitenta e um centavos)
cada proponente;
4.2 Caso haja insuficiência de inscrições, desistências e reprovação das
propostos dos participantes aptos a concorrer, poderão ser autorizados
novas inscrições e propostas de interessados cujo cadastro esteja
aprovado, mesmo que inscritos fora do prazo estabelecidos. A Comissão
Julgadora poderá optar por selecionar propostas, realocar o recurso e
definir mais premiados desde que não altere o valor global do edital.
4.3 A premiação contemplada será repassada em 1 (uma) única parcela.
4.4 Cada interessado poderá apresentar 1 (uma) única inscrição em 1
(uma) única proposta
5 . DA PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA
Poderão se inscrever no Edital do Prêmio de Fomento aos Grupos de
Capoeira de Araguaína
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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a) Os proponentes deverão apresentar uma proposta de atividades de
capoeira como: apresentações, rodas, oficinas, cursos, entre outras, que
serão oferecidas aos alunos de escolas públicas e\ou comunidades no
pós-pandemia.
b) O proponente deverá comprovar sua residência na cidade de
Araguaína,
c) Ter mais de 18 anos de idade ou outra forma de aquisição da
capacidade civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil, na data da
inscrição.

b. Relevância do histórico de ações, atividades e projetos do proponente,
a serem comprovadas a partir do portfólio apresentado: até 35 pontos
c. O interesse cultural e público: até 25 pontos
d. Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o
proponente que tiver maior pontuação no item b)
e. O proponente que obtiver menos que menos que 50 pontos,sera
desclassicado.

6. DA INSCRIÇÃO

11.1 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
deverá publicar em Diário Oficial da cidade de ARaguaína, após análise
dos documentos e classificação conforme os critérios de pontuação
previstos por parte da Comissão de Seleção, a divulgação da lista dos
pré selecionados.
11.2 Após análise da área técnica competente, a Secretaria Municipal da
Ecucação, Cultura, Esporte e Lazer de Cultura publicará o resultado da
seleção no Diário Oficial da Cidade.
11.3 Os proponentes e interessados terão o prazo de 2 (dois) dias úteis
para apresentar recurso.
11.4 A Comissão de Seleção poderá reformar sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
11.5 Após análise e publicação de decisão sobre eventuais recursos
interpostos, será homologado o resultado do processo de seleção e
publicada no Diário Oficial da Cidade a lista final de premiados.

6.1 As inscrições para o presente edital são gratuitas e deverão ser
realizadas até as 18 horas do dia 20 de novembro de 2020. Os documentos
deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura.
Esporte e Lazer – Avenida Bernardo Sayão, 499, Entroncamento –
Araguaína, ou ser enviados pelo e-mail: cultura.araguaína@gmail.com,
ainda no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
6.2 O interessado deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da
inscrição os seguintes documentos:
a) Portfólio atualizado comprovante de residência;
b) Ter mais de 18 anos de idade, na data da inscrição;
c) Proposta da atividade cultural a ser desenvolvida;
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
e) Cópia do comprovante de endereço;
f) Cópia do CPF e do RG do proponente;
g) Comprovação de atuação nos últimos dois anos
h) Termo de Compromisso (Anexo II);
i) Autodeclaração (Anexo III);
6.3 A inscrição implica no reconhecimento, pelo interessado, de que
aceita todos os termos e obrigações constantes deste edital.
7.DOS IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E
RECEBIMENTO DO PRÊMIO
7.1 Um mesmo proponente e/ou interessado não poderá realizar mais de
1 (uma) inscrição neste Edital,
7.2 A Administração pública não poderá conceder prêmio para as
pessoas que incidirem nas seguintes situações:
7.2.1 Servidor público vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Araguaina, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, irmãos, ascendentes (1º grau: pai,
mãe. 2º grau: avó e avô. 3º grau: bisavó e bisavô) ou descendentes (1º
grau: filho e filha. 2º grau: neto e neta. 3º grau: bisneto e bisneta).
7.2.2 proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo
profissional ou empresarial com membros da Comissão Julgadora ou
cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, colaterais ou por
afinidade, até o 2º grau, de membros da Comissão Julgadora;
7.2.2.1 – Caso seja comprovado o impeditivo previsto no item 7.2.2, será
nomeado um novo membro para a Comissão Julgadora.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA
A INSCRIÇÃO
8.1 A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como
obrigatórias no ato da inscrição, será considerada como desistência de
participação neste Edital e automática desclassificação do proponente.
8.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade
documental de modo a resolver eventuais pendências.
8.3 Para a inscrição o proponente deverá informar os dados bancários
de sua titularidade, para fins de transferência do valor do prêmio, caso a
pessoa inscrita seja selecionada.
9. COMISSÃO DE SELEÇÃO
9.1 Cabe a Secretaria Municipal da Educação, Cultura Esporte e Lazer,
formar a Comissão Julgadora deste edital, por meio de portaria que será
publicada no Diário Oficial do Município de Araguaina
9.2 Em caso de impedimento de algum membro da Comissão que
provoque vacância na mesma, o Secretário indicará outra pessoa para
compor a respectiva Comissão.
10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
10.1 Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem as
seguintes exigências obrigatórias:
10.1.1 Não entrega integral das documentações válidas e exigidas;
10.2 As inscrições serão analisadas e classificadas pela Comissão
Julgadora, observando as seguintes pontuações:
a. Coerência das ações propostas e a capacidade do proponente: até
40 pontos

11. DA HOMOLOGAÇÃO

12. DA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO
12.1 Da liberação dos recursos. Os prêmios serão repassados em
1 (uma) única parcela, diretamente na conta bancária indicada pelo
candidato selecionado, no ato da inscrição.
12.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à regularidade da
conta bancária indicada de modo a resolver com antecedência eventuais
pendências.
12.3 Da aplicação financeira dos recursos. Caberá ao premiado a
responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos na presente premiação.
12.4 Os selecionados no presente edital poderão receber visitas
técnicas e ser convidados a participar de eventuais reuniões propostas,
destinadas ao acompanhamento e monitoramento dos resultados
obtidos com a distribuição do prêmio.
13. DAS PENALIDADES
13.1 O inscrito que tiver um integrante pertencente ao quadro de
servidores da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e
Lazer de Araguaina, terá o sua inscrição desclassificado e estará sujeito
às sanções previstas em Lei.
13.2 O premiado por este edital que também foi premiado por outros
editais do Governo do Estado do Tocantins que não se manifestar, terá
o seu projeto desclassificado e estará sujeito às penalidades previstas
em lei.
13.3 Além da desclassificação no presente edital, o proponente que
descumprir as demais obrigações nele previstas estará sujeito à:
13.3.1 Advertência, limitada a 3 (três);
13.3.2 Multa de 10% sobre o valor do prêmio, para faltas graves,
considerando essas as que impeçam o regular prosseguimento
do processo de premiação, ou para os casos de mais de 3 (três)
advertências;
13.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.4 Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão que aplicou
a penalidade, que só será concedida se a proponente ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, em caso de falsidade material
ou ideológica dos documentos e declarações apresentados na fase de
inscrição.
13.4.1 As notificações e intimações para aplicação de penalidade serão
encaminhadas ao participante preferencialmente via correspondência
eletrônica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurandose a ciência do interessado para fins de exercício do direito de
contraditório e ampla defesa.
13.4.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não
exclui as demais, quando oportunas, sem prejuízo da obrigação de
ressarcimento ao erário, apuração de responsabilidade na esfera cível e
criminal, em especial, por eventual prática da infração penal prevista no
art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código
Penal.
13.4.3 A rescisão do ajuste poderá ser feita unilateralmente pela
Secretaria Municipal da eduacação, Cultura, Esporte e Lazer, por culpa
do premiado, nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93,
respeitado o contraditório, com a consequente devolução dos valores
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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14.6 Havendo orçamento suplementar disponível, a Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esporte e Lazer convocará, por meio de
publicação no Diário Oficial da Cidade de Araguaina - D.O, os suplentes
em ordem de classificação para premiação.

a) Artesãos e cozinheiros da Feira de Arte e Cultura: são profissionais
vinculados a Feira de Arte e Cultura, um dos símbolos culturais de maior
relevância da nossa cultura, que mostra a força do nosso artesanato e
da nossa culinária.
b) Outros Artesãos Individuais. São aqueles profissionais que
desenvolvem e comercializam seus produtos culturais fora da Feira de
Arte Talento.
c) Portfólio e curriculum: é uma lista e/ou coleção de trabalhos de um
determinado profissional da cultura (artista, coletivo, grupo, técnico,
agente, trabalhador da cultura e demais). Para este edital serão aceitos
portfólio e curriculum com um breve histórico das ações e atividades
culturais realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade Araguaína,
contendo imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que
comprovem a atuação na cultura e no município.
d) Trabalho continuado nos últimos 2 (dois) anos de atuação na cidade
de Araguaína: são atividades e trabalhos na área da cultura realizados,
pelo menos, a partir de setembro de 2018.
e) Premiação: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital.
f) Proponente: é o participante inscrito neste EDITAL que assume
a responsabilidade legal junto à Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados no momento da inscrição, assim como pelo cumprimento
das obrigações previstas neste Edital, decorrentes da participação e
seleção neste.

Araguaína, 14 de Outubro de 2020

4.DO APOIO FINANCEIRO

14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A pessoa inscrita está ciente e autoriza o acesso e uso dos
dados fornecidos no ato de inscrição para validação das informações
apresentadas, bem como para atestar o atendimento aos critérios da Lei
14.017/2020 e deste edital.
14.2 A pessoa inscrita está ciente e autoriza a divulgação dos dados
cadastrais
14.3 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
tem autorização para realizar ações promocionais e de assessoria de
imprensa, bem como divulgar peças publicitárias vinculadas ao presente
Edital e aos projetos contemplados
14.4 A seleção da iniciativa cultural no presente chamamento público está
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira,
caracterizando a seleção como expectativa de direito do candidato
14.5 Os anexos a este Edital também estarão disponíveis de forma
impressa na Secretaria Municipal de Educação, Cultura. Esporte e
Lazer de Araguaína localizada na Av. Bernardo Sayão, 188, setor
Entroncamento, Araguaína-TO

José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR
BLANC
EDITAL 008\2020
FOMENTO AOS ARTESÃOS, ARTISTAS E COZINHEIROS
PERTENCENTES À TRADICIONALFEIRA ARTE E TALENTO E
OUTROS ARTESÃOS INDIVIDUAIS.
PRÊMIO MALU DA TAPIOCA
SOBRE A HOMENAGEADA: Marcleya Pereira de Morais Ou, Malu da
Tapioca, nasceu em Araguaína em fevereiro de 1974. Competente técnica
em enfermagem, Malu de fato se encontrou na arte de fazer tapiocas,
principalmente por através deste ofício poder lidar diretamente com o
público, distribuindo alegria na Feira de Arte e Talento de Araguaína.

4.1 O valor total deste edital é de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais),
a serem distribuídos para cerca de 17(cinco) profissionais selecionados,
podendo receber até 3.000,00 (três mil reais) cada proponente;
4.2 Caso haja insuficiência de inscrições, desistências e reprovação das
propostos dos participantes aptos a concorrer, poderão ser autorizados
novas inscrições e propostas de interessados cujo cadastro esteja
aprovado, mesmo que inscritos fora do prazo estabelecidos. A Comissão
Julgadora poderá optar por selecionar propostas, realocar o recurso e
definir mais premiados desde que não altere o valor global do edital.
4.3 A premiação contemplada será repassada em 1 (uma) única parcela.
4.4 Cada interessado poderá apresentar 1 (uma) única inscrição em 1
(uma) única proposta
5. DA PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA
Para se inscrever no presente edital em homenagem à Malu da Tapioca,
os proponentes deverão:

A Prefeitura Municipal de Araguaína -TO, através da Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, nos termos do disposto na Lei
e no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de
Fomento aos Artesãos, Artistas e Cozinheiros pertencentes à tradicional
Feira Arte e Talento e outros Artesãos Individuais, como ação emergencial
de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covide-19) avençada pela Lei n°
14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc regulamentada pelo
Decreto n°10.464 de 17 de agosto de 2020.

a) Apresentar uma proposta de atividade cultural dentro de sua
modalidade, que será oferecida aos alunos de escolas públicas e\
ou comunidades no pós-pandemia, podendo ser: palestras sobre
gastronomia regional, workshop de culinária, oficinas de artesanato,
exposições em outras feiras, entre outras atividades.
b) Comprovar residência na cidade de Araguaína
c) Ter mais de 18 anos de idade ou outra forma de aquisição da
capacidade civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil, na data da
inscrição.

1. DO OBJETO DO EDITAL

6. DA INSCRIÇÃO

1.1 Com o intuito de minimizar os danos causados pelo COVID 19 na
produção das atividades culturais do Município, este edital tem como
objeto premiar os Artesãos, Artistas e Cozinheiros pertencentes à
tradicional Feira Arte e Talento e outros Artesãos Individuais que sejam
residentes na Cidade de Araguaína, que constam inscrição validada no
Cadastro Cultural de Araguaína, e que comprovem atuação dos últimos
dois anos na sua área cultural indicada.

6.1 As inscrições para o presente edital são gratuitas e deverão ser
realizadas até as 18 horas do dia 20 de novembro de 2020. Os documentos
deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura.
Esporte e Lazer – Avenida Bernardo Sayão, 499, Entroncamento –
Araguaína, ou ser enviados pelo e-mail: cultura.araguaína@gmail.com,
ainda no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
6.2 O interessado deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da
inscrição os seguintes documentos:
a)
Portfólio atualizado comprovante de residência;
b)
Ter mais de 18 anos de idade, na data da inscrição;
c)
Proposta das obras (esbolço);
d)
Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
e)
Cópia do comprovante de endereço;
f)
Cópia do CPF e do RG do proponente;
g)
Comprovação de atuação nos últimos dois anos
h)
Termo de Compromisso (Anexo II);
i)
Autodeclaração (Anexo III);

2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Reconhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pelos artistas na
Cidade de Araguaína, levando em consideração os seguintes objetivos
específicos:
a) Premiar as melhores iniciativas, portfólios e currículos de profissionais
da área que realizaram ao longo dos últimos 2 (dois) anos atividades
culturais no município de Araguaína;
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das artes, com vistas à
ampliação do acesso da população a bens culturais
c) Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
d) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade
vinculadas às produções artísticas e culturais no município de Araguaína.
3. PARA EFEITOS DESTE EDITAL, ENTENDE-SE POR:

6.3 A inscrição implica no reconhecimento, pelo interessado, de que
aceita todos os termos e obrigações constantes deste edital.
7.DOS IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E
RECEBIMENTO DO PRÊMIO
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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7.1 Um mesmo proponente e/ou poderá realizar mais interessado não de
1 (uma) inscrição neste Edital,
7.2 A Administração pública não poderá conceder prêmio para as
pessoas que incidirem nas seguintes situações:
7.2.1 Servidor público vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Araguaina, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, irmãos, ascendentes(1º grau: pai,
mãe. 2º grau: avó e avô. 3º grau: bisavó e bisavô) ou descendentes (1º
grau: filho e filha. 2º grau: neto e neta. 3º grau: bisneto e bisneta).
7.2.2 proponente cujos projetos e/ou inscrições tenham qualquer vínculo
profissional ou empresarial com membros da Comissão Julgadora ou
cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, colaterais ou por
afinidade, até o 2º grau, de membros da Comissão Julgadora;
7.2.2.1 – Caso seja comprovado o impeditivo previsto no item 7.2.2, será
nomeado um novo membro para a Comissão Julgadora.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA
A INSCRIÇÃO
8.1 A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como
obrigatórias no ato da inscrição, será considerada como desistência de
participação neste Edital e automática desclassificação do proponente.
8.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade
documental de modo a resolver eventuais pendências.
8.3 Para a inscrição o proponente deverá informar os dados bancários
de sua titularidade, para fins de transferência do valor do prêmio, caso a
pessoa inscrita seja selecionada.
9. COMISSÃO DE SELEÇÃO
9.1 Cabe a Secretaria Municipal da Educação, Cultura Esporte e Lazer,
formar a Comissão Julgadora deste edital, por meio de portaria que será
publicada no Diário Oficial do Município de Araguaina
9.2 Em caso de impedimento de algum membro da Comissão que
provoque vacância na mesma, o Secretário indicará outra pessoa para
compor a respectiva Comissão.
10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
10.1 Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem as
seguintes exigências obrigatórias:
10.1.1 Não entrega integral das documentações válidas e exigidas;
10.2 As inscrições serão analisadas e classificadas pela Comissão
Julgadora, observando as seguintes pontuações:
a. Coerência das ações propostas e a capacidade do proponente: até
40 pontos
b. Relevância do histórico de ações, atividades e projetos do proponente,
a serem comprovadas a partir do portfólio apresentado: até 35 pontos
c. O interesse cultural e público: até 25 pontos
d. Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o
proponente que tiver maior pontuação no item b)
e. O proponente que obtver menos que 50 pontos, será desclassificado.
11. DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
deverá publicar em Diário Oficial da cidade de ARaguaína, após análise
dos documentos e classificação conforme os critérios de pontuação
previstos por parte da Comissão de Seleção, a divulgação da lista dos
pré selecionados.
11.2 Após análise da área técnica competente, a Secretaria Municipal da
Ecucação, Cultura, Esporte e Lazer de Cultura publicará o resultado da
seleção no Diário Oficial da Cidade.
11.3 Os proponentes e interessados terão o prazo de 3 (três) dias úteis
para apresentar recurso.
11.4 A Comissão de Seleção poderá reformar sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
11.5 Após análise e publicação de decisão sobre eventuais recursos
interpostos, será homologado o resultado do processo de seleção e
publicada no Diário Oficial da Cidade a lista final de premiados.
12. DA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO
12.1 Da liberação dos recursos. Os prêmios serão repassados em
1 (uma) única parcela, diretamente na conta bancária indicada pelo
candidato selecionado, no ato da inscrição.
12.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à regularidade da
conta bancária indicada de modo a resolver com antecedência eventuais
pendências.
12.3 Da aplicação financeira dos recursos. Caberá ao premiado a
responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos na presente premiação.
12.4 Os selecionados no presente edital poderão receber visitas
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técnicas e ser convidados a participar de eventuais reuniões propostas,
destinadas ao acompanhamento e monitoramento dos resultados
obtidos com a distribuição do prêmio.
13. DAS PENALIDADES
13.1 O inscrito que tiver um integrante pertencente ao quadro de
servidores da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e
Lazer de Araguaina, terá o sua inscrição desclassificado e estará sujeito
às sanções previstas em Lei.
13.2 O premiado por este edital que também foi premiado por outros
editais do Governo do Estado do Tocantins que não se manifestar, terá
o seu projeto desclassificado e estará sujeito às penalidades previstas
em lei.
13.3 Além da desclassificação no presente edital, o proponente que
descumprir as demais obrigações nele previstas estará sujeito à:
13.3.1 Advertência, limitada a 3 (três);
13.3.2 Multa de 10% sobre o valor do prêmio, para faltas graves,
considerando essas as que impeçam o regular prosseguimento
do processo de premiação, ou para os casos de mais de 3 (três)
advertências;
13.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.4 Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão que aplicou
a penalidade, que só será concedida se a proponente ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, em caso de falsidade material
ou ideológica dos documentos e declarações apresentados na fase de
inscrição.
13.4.1 As notificações e intimações para aplicação de penalidade serão
encaminhadas ao participante preferencialmente via correspondência
eletrônica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurandose a ciência do interessado para fins de exercício do direito de
contraditório e ampla defesa.
13.4.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não
exclui as demais, quando oportunas, sem prejuízo da obrigação de
ressarcimento ao erário, apuração de responsabilidade na esfera cível e
criminal, em especial, por eventual prática da infração penal prevista no
art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código
Penal.
13.4.3 A rescisão do ajuste poderá ser feita unilateralmente pela
Secretaria Municipal da eduacação, Cultura, Esporte e Lazer, por culpa
do premiado, nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93,
respeitado o contraditório, com a consequente devolução dos valores
recebidos, corrigidos monetariamente a contar da data do recebimento,
sem prejuízo da aplicação de outra penalidade prevista neste edital.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A pessoa inscrita está ciente e autoriza o acesso e uso dos
dados fornecidos no ato de inscrição para validação das informações
apresentadas, bem como para atestar o atendimento aos critérios da Lei
14.017/2020 e deste edital.
14.2 A pessoa inscrita está ciente e autoriza a divulgação dos dados
cadastrais
14.3 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
tem autorização para realizar ações promocionais e de assessoria de
imprensa, bem como divulgar peças publicitárias vinculadas ao presente
Edital e aos projetos contemplados
14.4 A seleção da iniciativa cultural no presente chamamento público está
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira,
caracterizando a seleção como expectativa de direito do candidato
14.5 Os anexos a este Edital também estarão disponíveis de forma
impressa na Secretaria Municipal de Educação, Cultura. Esporte e
Lazer de Araguaína localizada na Av. Bernardo Sayao, 188, setor
Entroncamento, Araguaína-TO
14.6Havendo orçamento suplementar disponível, a Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esporte e Lazer convocará, por meio de
publicação no Diário Oficial da Cidade de Araguaina - D.O, os suplentes
em ordem de classificação para premiação.
Araguaína, 14 de Outubro de 2020
José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR
BLANC
EDITAL Nº 009\2020
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EDITAL DE FOMENTO À LITERATURA, MÍDIAS SOCIAIS E ARTES
VISUAIS.
PRÊMIO PROFESSOR JOSÉ CONCESSO
SOBRE O HOMENAGEADO: José Francisco da Silva Concesso nasceu
em Rio Espera /MG no dia 09/03/1936. Estudou Filosofia no Seminário
Arquidiocesano de São José no Rio de Janeiro. Fez complementação
de Filosofia na Universidade Federal de São João Del Rei, Teologia em
Roma na Pontifícia Universidade Gregoriana e Enfermagem na Soberana
Ordem de Malta em Roma. Mas tarde, fez Direito (Incompleto) na PUC/
MG em Belo Horizonte, Letras na Universidade de Valença em Valença/
RJ e Gerontologia na Universidade Federal do Tocantins em Araguaína/
TO. Fez Pós-Graduação em Leprologia com bolsa da OMS em Fontilles
na Espanha. Pós-Graduação em Educação na Universidade Salgado de
Oliveira em Goiânia/GO, Pós-Graduação em Técnica do Ensino Superior
Campus na UFG, Pós-Graduação em Pedagogia Catequética no
ISPAC no Rio de Janeiro/RJ e Aperfeiçoamento em Língua Espanhola:
Universidad de la Habana, Havana, Cuba. Foi membro da Academia
Tocantinense de Letras; Academia Cordisburguense de Letras e Membro
fundador da ACALANTO.
autor de 15 livros, vários opúsculos, participou de várias antologias e
prêmios literários, assinou vários prefácios, apresentações e orelhas.
Comunica-se em 5 línguas e é tradutor de documentos do Italiano,
Espanhol, Francês, inglês e Latim. No Estado do Tocantins é o único
tradutor de Latim, já tendo traduzido documentos do Vaticano para
as Dioceses de Porto Nacional/TO e Cristalândia/TO. E Viajou por 17
países e estudou em três: Itália, Espanha e Cuba.
Recebeu os seguintes títulos: Cidadão horário do Município de Araguaína
/ TO; Cidadão honorário do Estado do Tocantins/Palmas/TO, Escritor
representante do Tocantins no Mapa Literário do Brasil, publicado
na Revista Superinteressante, na Edição 377, página 47, ano 2017,
Personalidade do ano de 2019, pela Akademia Alternativa Pegasiane
Brasil–Albânia. Dado em Gjiroscastra – Albânia – Europa.
A Prefeitura Municipal de Araguaina-TO através da Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, nos termos do disposto na Lei
e no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de
Fomento à Literatutra, Mídias Sociais e Artes Visuais, Prêmio Professor
José Concesso, como ação emergencial de enfrentamento ao SARSCoV-2 (Covide-19) avençada pela Lei n° 14.017 de 29 de junho de 2020
– Lei Aldir Blanc regulamentada pelo Decreto presidencial n°10.464 de
17 de agosto de 2020, publicados no Diario Oficial da União.
1. DO OBJETO DO EDITAL
1.1 Com o intuito de minimizar os danos causados pelo COVID 19 na
produção das atividades culturais do Município, este edital tem como
objeto premiar propostas artísticas e culturais na área de Literatura,
Mídias Sociais e Artes Visuais, cujo os artistas sejam residentes na
Cidade de Araguaína, e tenham inscrição validada no Cadastro Cultural
de Araguaína e que comprovem atuação dos últimos dois anos na área
cultural indicada
2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1 Reconhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pelos artistas de
Literatura, Artes Visuais e Mídias Sociais
a) Premiar as melhores iniciativas, portfólios e currículos de profissionais
da área que realizaram ao longo dos últimos 2 (dois) anos atividades
culturais no município de Araguaina;
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das expressões
artísticas com vistas à ampliação do acesso da população.
c) Descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
d) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade
vinculadas às produções artísticas e culturais no município de Araguaina.
3. PARA EFEITOS DESTE EDITAL, ENTENDE-SE POR:
a) Literatura - É a técnica de compor e expor textos escritos, em prosa
ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos; o exercício
dessa técnica ou da eloquência e poesia.
b)Artes Visuais: São as formas de arte como a cerâmica, desenho,
pintura, escultura, gravura, design, artesanatos, fotografia, vídeo,
produção cinematográfica e arquitetura.
c) Mídias Sociais: se referem a grupos com diversas propriedades,
sempre formados e alimentados pelos usuários, como fóruns, blogs,
sites de compartilhamento de vídeos e sites de relacionamentos.
d) Portfólio e curriculum: é uma lista e/ou coleção de trabalhos de um
determinado profissional da cultura (artista, coletivo, grupo, técnico,
agente, trabalhador da cultura e demais). Para este edital serão aceitos
portfólio e curriculum com um breve histórico das ações e atividades
culturais realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade Araguaina,
contendo imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que
comprovem a atuação na cultura e no município.
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e)Trabalho continuado nos últimos 2 (dois) anos de atuação na cidade
de Araguiana: são atividades e trabalhos na área da cultura realizados,
pelo menos, a partir de setembro de 2018.
f) Premiação: Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital.
g) Proponente: É o participante inscrito neste EDITAL que assume
a responsabilidade legal junto à Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados no momento da inscrição, assim como pelo cumprimento
das obrigações previstas neste Edital, decorrentes da participação e
seleção neste.
4.DO APOIO FINANCEIRO
4.1 O valor total deste edital é de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a serem
distribuidos para cerca de 03 (três) propostas seleciondas, podendo
receber até 3.000,00(três mil reais) cada proponente;
4.2 Caso haja insuficiência de inscrições, desitências e reprovação das
propostos dos paticipantes aptos a concorrer, poderão ser autorizados
novas inscrições e propostas de interessados cujo cadastro esteja
aprovado, mesmo que inscritos fora do prazo estabelecidos. A Comissão
Julgadora poderá optar por selecionar propostas, realocar o recurso e
definir mais premiados desde que não altere o valor global do edital.
4.3 A premiação será repassado em 1 (uma) única parcela.
4.4 Cada interessado poderá apresentar 1 (uma) única inscrição em 1
(uma) única proposta.
5. DA PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA
5.1 Para se inscrever no Edital de Fomento à Literatutra, Mídias Sociais
e Artes Visuais, Prêmio Professor José Concesso os proponentes
deverão:
a) Apresentar uma proposta de atividade em sua área de atuação
artística que será oferecida gratuitamente em escolas publicas e\ou
comunidades no pós-pandemia, podendo ser: oficinas, rodas de leitura,
cursos, workshops, palestras entre outras atividades inerentes à area.
b) Comprovar residência na cidade de Araguaina.
c) Ter mais de 18 anos de idade ou outra forma de aquisição da
capacidade civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil, na data da
inscrição.
6. DA INSCRIÇÃO
6.1 As inscrições para o presente edital são gratuitas e deverão ser
realizadas até as 18 horas do dia 20 de novembro de 2020. Os
documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura. Esporte e Lazer – Avenida Bernardo Sayão, 499, Entrocamento
– Araguaína, ou ser enviados pelo email: cultura.araguaína@gmail.com,
ainda no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
6.2 O interessado deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da
inscrição os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Portfólio atualizado;
Ter mais de 18 anos de idade, na data da inscrição;
Proposta da Atividade;
Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
Cópia do comprovante de endereço;
Cópia do CPF e do RG do proponente;
Comprovação de atuação nos últimos dois anos
Termo de Compromisso (Anexo II);
Autodeclaração (Anexo III);

6.3 A inscrição implica no reconhecimento, pelo interessado, de que
aceita todos os termos e obrigações constantes deste edital.
7.DOS IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E
RECEBIMENTO DO PRÊMIO
7.1 Um mesmo proponente e/ou interessado não poderá realizar mais de
1 (uma) inscrição neste Edital,
7.2 A Administração pública não poderá conceder prêmio para as
pessoas que incidirem nas seguintes situações:
7.2.1 Servidor público vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Araguaina, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros, irmãos, ascendentes (1º grau: pai,
mãe. 2º grau: avó e avô. 3º grau: bisavó e bisavô) ou descendentes (1º
grau: filho e filha. 2º grau: neto e neta. 3º grau: bisneto e bisneta).
7.2.2 Proponente cujos projeto e/ou inscrição tenham qualquer vínculo
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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profissional ou empresarial com membros da Comissão Julgadora ou
cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, colaterais ou por
afinidade, até o 2º grau, de membros da Comissão Julgadora;
7.2.2.1 – Caso seja comprovado o impeditivo previsto no item 7.2.2, será
nomeado um novo membro para a Comissão Julgadora.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA
A INSCRIÇÃO
8.1 A não entrega integral das documentações válidas e exigidas como
obrigatórias no ato da inscrição, será considerada como desistência de
participação neste edital e sua desclassificação será automática.
8.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade
documental de modo a resolver eventuais pendências.
8.3 Para a inscrição o proponente deverá informar os dados bancários
de sua titularidade, para fins de transferência do valor do prêmio, caso a
pessoa inscrita seja selecionada.
9. COMISSÃO DE SELEÇÃO
9.1 Cabe a Secretaria Municipal da Educação, Cultura Esporte e Lazer,
formar a Comissão Julgadora deste edital, por meio de portaria que será
publicada no Diário Oficial do Município de Araguaina.
9.2 Em caso de impedimento de algum membro da Comissão que
provoque vacância na mesma, o Secretário indicará outra pessoa para
compor a respectiva Comissão.
10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
10.1 Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem a
seguintes exigência obrigatória:
10.1.1 Não entrega integral das documentações válidas e exigidas;
10.2 As inscrições serão analisadas e classificadas pela Comissão
Julgadora, observando as seguintes pontuações:
a. Coerência das ações propostas e a capacidade do proponente: até
40 pontos
b. Relevância do histórico de ações, atividades e projetos do proponente,
a serem comprovadas a partir do portfólio apresentado: até 35 pontos
c. O interesse cultural e público: até 25 pontos
d. Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o
proponente que tiver maior pontuação no item b)
e. O proponente que obtiver menos que 50 pontos, sera desclassificado.
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13.2 O premiado por este edital que também foi premiado por outros
editais do Governo do Estado do Tocantins que não se manifestar, terá
o seu projeto desclassificado e estará sujeito às penalidades previstas
em lei.
13.3 Além da desclassificação no presente edital, o proponente que
descumprir as demais obrigações nele previstas estará sujeito à:
13.3.1 Advertência, limitada a 3 (três);
13.3.2 Multa de 10% sobre o valor do prêmio, para faltas graves,
considerando essas as que impeçam o regular prosseguimento
do processo de premiação, ou para os casos de mais de 3 (três)
advertências;
13.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
13.4 Ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão que aplicou
a penalidade, que só será concedida se a proponente ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, em caso de falsidade material
ou ideológica dos documentos e declarações apresentados na fase de
inscrição.
13.4.1 As notificações e intimações para aplicação de penalidade serão
encaminhadas ao participante preferencialmente via correspondência
eletrônica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurandose a ciência do interessado para fins de exercício do direito de
contraditório e ampla defesa.
13.4.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não
exclui as demais, quando oportunas, sem prejuízo da obrigação de
ressarcimento ao erário, apuração de responsabilidade na esfera cível e
criminal, em especial, por eventual prática da infração penal prevista no
art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código
Penal.
13.4.3 A rescisão do ajuste poderá ser feita unilateralmente pela
Secretaria Municipal da Eduacação, Cultura, Esporte e Lazer, por culpa
do premiado, nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93,
respeitado o contraditório, com a consequente devolução dos valores
recebidos, corrigidos monetariamente a contar da data do recebimento,
sem prejuízo da aplicação de outra penalidade prevista neste edital.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
deverá publicar em Diário Oficial da cidade de Araguaína, após análise
dos documentos e classificação conforme os critérios de pontuação
previstos por parte da Comissão de Seleção, a divulgação da lista dos
pré selecionados.
11.2 Após análise da área técnica competente, a Secretaria Municipal da
Ecucação, Cultura, Esporte e Lazer de Cultura publicará o resultado da
seleção no Diário Oficial da Cidade.
11.3 Os proponentes e interessados terão o prazo de 3 (três) dias úteis
para apresentar recurso.
11.4 A Comissão de Seleção poderá reformar sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
11.5 Após análise e publicação de decisão sobre eventuais recursos
interpostos, será homologado o resultado do processo de seleção e
publicada no Diário Oficial da Cidade a lista final de premiados.

14.1 A pessoa inscrita está ciente e autoriza o acesso e uso dos
dados fornecidos no ato de inscrição para validação das informações
apresentadas, bem como para atestar o atendimento aos critérios da Lei
14.017/2020 e deste edital.
14.2 A pessoa inscrita está ciente e autoriza a divulgação dos dados
cadastrais
14.3 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
tem autorização para realizar ações promocionais e de assessoria de
imprensa, bem como divulgar peças publicitárias vinculadas ao presente
Edital e aos projetos contemplados
14.4 A seleção da iniciativa cultural no presente chamamento público está
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira,
caracterizando a seleção como expectativa de direito do candidato
14.5 Os anexos a este Edital também estarão disponíveis de forma
impressa na Secretaria Municipal de Educação, Cultura. Esporte e
Lazer de Araguaína localizada na Av. Bernardo Sayao, 188, Setor
Entroncamento, Araguaína-TO
14.6 Havendo orçamento suplementar disponível, a Secretaria Municipal
da Educação, Cultura, Esporte e Lazer convocará, por meio de
publicação no Diário Oficial da Cidade de Araguaina - D.O, os suplentes
em ordem de classificação para premiação.

12. DA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO

Araguaína, 14 de Outubro de 2020

11. DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 Da liberação dos recursos. Os prêmios serão repassados em
1 (uma) única parcela, diretamente na conta bancária indicada pelo
candidato selecionado, no ato da inscrição.
12.2 Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à regularidade da
conta bancária indicada de modo a resolver com antecedência eventuais
pendências.
12.3 Da aplicação financeira dos recursos. Caberá ao premiado a
responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos na presente premiação.
12.4 Os selecionados no presente edital poderão receber visitas técnicas
e serem convidados a participar de eventuais reuniões, destinadas
ao acompanhamento e monitoramento dos resultados obtidos com a
distribuição do prêmio.
13. DAS PENALIDADES
13.1 O inscrito que tiver um integrante pertencente ao quadro de
servidores da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e
Lazer de Araguaina, terá o sua inscrição desclassificada e estará sujeito
às sanções previstas em Lei.

José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
EDITAL Nº 010/2020
CONVOCAÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DO
MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, PARA REQUERIMENTO DO SUBSÍDIO
MENSAL, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO
DE 2020 – “LEI ALDIR BLANC”.
PRÊMIO MAURICIU’S BAR
SOBRE A HOMENAGEM: No ano de 1985 na Rua 19 de novembro no
centro de Araguaína, surgia aquele que viria a ser um dos principais
espaços culturais da cidade, Mauríciu’s Bar. Este Espaço logo foi adotado
pelos artistas e pelo público em geral que não abria mão de curtir uma
boa música nos mais diferentes estilos, bem como se divertir com os
eventos ali sediados, como: Quintaneja (dia reservado para o melhor da
música sertaneja) Rock In Rua, Festival de Sorvete e a famosa Maratona
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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da Cerveja. O Mauriciu’s Bar revelou cantores, cantoras e recebeu
bandas que na época eram sucesso em toda região como: Pedra de
fogo, os Magnatas, Cachasamba e Diplomatas. Na Copa do Mundo
de 1994 último ano de atividades) seu proprietário Maurício Moreira
Domingues colocava no final de cada jogo da Seleção Brasileira uma
banda para animar seus frequentadores e torcedores que naquele ano
viram o Brasil Campeão do Mundo mais uma vez.
Hoje o Mauríciu’s Bar é uma boa lembrança na memória cultural de
Araguaína, mas também é uma referência de Espaço que cumpriu o seu
papel de difundir, apoiar e mostrar a riqueza da nossa arte e da nossa
cultura.
O Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de
Araguaína – TO no uso das suas atribuições e com base no disposto na
Lei Nacional nº 14.017, de 29 de junho de 2020 e no Decreto nº 10.464,
de 17 de agosto de 2020, Torna público este Edital contendo regras para
o pagamento do subsídio mensal aos Espaços Artísticos e Culturais
sediados no Município de Araguaína e convoca os interessados a
presentarem requerimento conforme diretrizes e critérios estabelecidos
neste instrumento.
1. DO OBJETO
1.1 O presente Edital tem por objetivo divulgar os requisitos de
elegibilidade dos beneficiários, os procedimentos para o requerimento,
pagamento do benefício e obrigações correlatas, referentes à ação
emergencial de concessão do subsídio mensal de que trata o inciso II do
artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020.
1.2. A distribuição dos subsídios mensais será realizada pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, visando a manutenção
de espaços artísticos e 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, em observância ao disposto no inciso II do caput do
artigo 2º da Lei nº 14.017, de 2020.
1.3. Para a ação emergencial prevista neste Edital, será destinado o
total de
R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), aos espaços artísticos
e culturais do Município que declararem que tiveram suas atividades
interrompidas por força das medidas de isolamento social e forem
habilitados nos requisitos deste Edital.
1.4. O subsídio mensal terá valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensal, a ser pago em uma
única ou duas parcelas de igual valor, concedido, retroativamente,
desde 1º de setembro de 2020, de acordo com os seguintes critérios
estabelecidos:
Faixa
Faixa 1
Faixa 2
Faixa 3
Faixa 4
Faixa5

Critério

Valor mensal

Valor Total

Gastos mensais de até 1 (um) salário
mínimo
Gastos mensais de até 2 (dois)
salários-mínimos
Gastos mensais de até 3 (três)
salários-mínimos
Gastos mensais de até 5 (cinco)
salários-mínimos
Gastos mensais de até 10 (dez)
salários-mínimos

R$ 3.000,00 (três
mil reais)
R$ 6.000,00 (seis
mil reais)
R$ 9.000,00
(nove mil reais)
R$ 6.000,00
(doze mil reais)
R$ 7.500,00
(quinze mil reais)

R$ 3.000,00 (três
mil reais)
R$
6.000,00
(seis mil reais)
R$
9.000,00
(nove mil reais)
R$
12.000,00
(doze mil reais)
R$
15.000,00
(quinze mil reais)

1.5. Será instituída uma Comissão Interna por portaria a ser publicada
no diário oficial de Araguaína que adotará como metodologia para a
definição dos critérios para a concessão do subsídio de que trata este
Edital, a média dos gastos mensais declarados pelos espaços artísticos
e culturais e comprovados no ato do requerimento próprio.
1.5.1. Para a contabilização dos gastos mensais de que tratam os incisos
do caput deste artigo, será utilizada a média correspondente à somatória
do valor das despesas dos meses de agosto/2019 a julho/2020, dividido
pela quantidade de meses de funcionamento do espaço artístico e
cultural, ou proporcional ao período de funcionamento até julho/2020,
para espaços culturais criados após agosto/2019, consonância dos
gastos declarados no cadastro cultural de Araguaína.
1.6. Serão beneficiados tantos quantos forem os espaços artísticos e
culturais requerentes e que preencherem os requisitos da legislação,
observado o limite do valor total dos recursos previstos para a ação
emergencial, conforme descrito no item 1.3 deste Edital.
1.6.1. O subsídio mensal será concedido aos espaços artísticos e
culturais requerentes e devidamente habilitados por ordem cronológica
da data do requerimento.
1.7. O subsídio mensal recebido pelos espaços artísticos e culturais
deverá ser utilizado para pagamento de despesas com a manutenção
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da atividade cultural do beneficiário, desde que se trate de despesa
executada a partir da competência do mês de julho/2020, com
vencimento em agosto/2020, vedado o ressarcimento, sendo admitidos:
1.7.1.Internet;
1.7.2.Transporte;
1.7.3. Aluguel;
1.7.4.Telefone;
1.7.5. Consumo de água e luz; e
1.7.6. Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do
beneficiário.
1.7.7. O recurso financeiro do subsídio mensal não poderá ser utilizado
para gastos relacionados a empréstimos ou financiamentos em
instituições bancárias e afins, ainda que o débito correspondente se
refira a despesas previstas nos itens 1.7.1 a 1.7.6 deste Edital.
1.7.8. Os custos relativos à manutenção da atividade cultural do
beneficiário
somente poderão ser pagos com o recurso financeiro do subsídio mensal
se a fatura, nota fiscal ou outro documento comprobatório da despesa
estiver em nome do espaço artístico e cultural ou do gestor responsável.
1.8. São considerados beneficiários aptos ao requerimento do subsídio
mensal os espaços artísticos e culturais que tiveram suas atividades
interrompidas, desde que organizados e mantidos por pessoas,
organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações
culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições
culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar
atividades artísticas e culturais, tais como:
1.9.1. Pontos e pontões de cultura;
1.9.2. Centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;
Espaços de povos e comunidades tradicionais;
1.9.3. Museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
1.9.4. Espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária,
agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares; 1.9.5.
Espaços culturais em comunidades indígenas;
1.9.6. Centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
1.9.7. Comunidades quilombolas; festas populares, inclusive o carnaval
e o São João, e outras de caráter regional;
1.9.10. Teatros independentes, teatro de rua e demais expressões
artísticas e culturais realizadas em espaços públicos;
1.9.11.Circos;
1.9.12.Cineclubes;
1.9.13. Escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias
e escolas de dança;
1.9.14. Bibliotecas comunitárias, livrarias, editoras e sebos, espaços de
literatura, poesia literatura de cordel;
1.9.15. Estúdios de fotografia, galerias de arte e de fotografias,
produtoras de cinema e audiovisual;
1.9.16. Empresas de diversão e produção de espetáculos;
1.9.17. Espaços de apresentação musical;
1.9.18. Ateliês de pintura, moda, design e artesanato, feiras de arte e de
artesanato;
1.9.19. Outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos
cadastros aos quais se refere o artigo 7º da Lei Federal nº 14.017/2020.
2. DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE
2.1. São requisitos para a elegibilidade dos espaços artísticos e culturais
beneficiários dos recursos contemplados neste Edital:
2.1.1. Comprovação do domicílio no Município de Araguaína;
2.1.2. Inscrição validada e homologada em um dos seguintes cadastros:
2.1.2.1. Cadastros Estaduais de Cultura;
2.1.2.2. Cadastro Municipal de Cultura;
2.1.2.3. Cadastro Distrital de Cultura;
2.1.2.4. Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
2.1.2.5. Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura;
2.1.2.6. Sistema Nacional de Informações e Indicadores culturais;
2.1.2.7. Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro.
2.2. O subsídio mensal previsto neste Edital somente será concedido
para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento
cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um
cadastro ou seja responsável por mais de um espaço cultural.
2.2.1. Considera-se gestão responsável aquele(s) indivíduo(s) dotado(s)
do poder de representar o espaço artístico e cultural que efetivar algum
dos cadastros do item 2.1.2. e que, comprovadamente, dirige as ações,
conduz os trabalhos perante os atendimentos e assume as despesas
decorrentes.
2.3. O pagamento do subsídio mensal ficará condicionado à consulta
prévia à base de dados em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério
do Turismo, sem prejuízo da realização de outras consultas a bases de
dados do Estado do Tocantins e do Município .
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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2.4. Não poderão requerer e nem receber o benefício os espaços
artísticos e culturais criados pela 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.

perante os atendimentos e assume as despesas decorrentes.
5.3. O depósito do subsídio mensal será efetuado após a celebração de
Termo de Compromisso entre o Município, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e o espaço artístico e
cultural beneficiário.
5.3.1. Integrará o Termo de Compromisso uma proposta de atividades ou
Plano de Trabalho simplificado.

3. DO REQUERIMENTO

6. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS

3.1 As inscrições para o presente edital são gratuitas e deverão ser
realizadas até as 18 horas do dia 20 de novembro de 2020. Os documentos
deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura.
Esporte e Lazer – Avenida Bernardo Sayão, 499, Entroncamento –
Araguaína, ou ser enviados pelo e-mail: cultura.araguaína@gmail.com,
ainda no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
3.2. O requerente deverá preencher todas as informações exigidas neste
Edital, estando sujeito ao indeferimento do benefício caso estas não
estejam completas ou não sejam verídicas, ressalvado o disposto no
subitem 4.2 deste Edital.
3.3. A documentação para o requerimento deverá ser apresentada,
conforme orientação o subitem 3.1 deste Edital:
3.3.1. Documento comprobatório da inscrição e respectiva homologação,
quando for o caso, em, no mínimo, um dos cadastros do item 2.1.2.
deste Edital;
3.3.2. Para os espaços artísticos e culturais regularmente constituídos
como pessoa jurídica de direito privado, deverá ser apresentado também:
3.3.2.1. Cópia do ato constitutivo da Pessoa Jurídica, podendo ser:
Registro Comercial arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de
empresa individual; Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social
em vigor, devidamente registrado, ou da Inscrição do Ato Constitutivo,
acompanhado de prova da Diretoria em exercício, no caso de Sociedades
Simples; Cópia do Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual – CCMEI, no caso de microempreendedores individuais;
3.3.2.2. Declaração de empresário, no caso de empresário individual;
3.3.2.3. Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral –
CNPJ;
3.3.2.4. Dados da conta bancária da pessoa jurídica; 3.3.2.5. Cópia do
Documento de Identidade do representante legal; 3.3.2.6. Cópia do CPF
do representante legal;
3.3.2.7. Cópia do Comprovante de domicílio do espaço; e
3.3.2.8. Planilha Simplificada de Gastos, contendo a média dos gastos
mensais referentes a agosto/2019 a julho/2020, ou proporcional ao
período de funcionamento até julho/2020, para espaços culturais criados
após agosto/2019, ou proporcional ao período de funcionamento até
julho/2020, para espaços culturais criados após agosto/2019.
3.3.3. Para os espaços artísticos e culturais não formalizados, com
representante pessoa física, deverá ser apresentado também: 3.3.3.1.
Cópia do Documento de Identidade do representante;
3.3.3.2. Cópia do CPF do representante; 3.3.3.3. Cópias dos
Comprovantes de domicílio do espaço e do representante;
3.3.3.4. Dados da conta bancária em nome da pessoa física
representante;
3.3.3.5 Planilha Simplificada de Gastos, contendo a média dos gastos
mensais referentes a agosto/2019 a julho/2020, ou proporcional ao
período de funcionamento até julho/2020, para espaços culturais criados
após agosto/2019, ou proporcional ao período de funcionamento até
julho/2020, para espaços culturais criados após agosto/2019;
3.3.3.6. Cópia do PIS/PASEP/NIT do representante.

6.1. Os espaços culturais e artísticos beneficiados com o subsídio
previsto neste edital ficarão obrigados a garantir como contrapartida,
após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas,
prioritariamente, a 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 Secretaria
Municipal Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
6.2. Os beneficiários deverão apresentar à Secretaria Municipal
Educação, Cultura, Esporte e Lazer juntamente com o requerimento do
benefício, Plano de Trabalho com proposta de atividade de contrapartida
em bens ou serviços economicamente mensuráveis, formatada para as
seguintes ações:
6.2.1. Doação dos produtos culturais a escolas públicas, estudantes e
professores da rede pública de ensino, bem como a entidades de ensino
de gestão cultural e artes, tais como universidades públicas e privadas,
bibliotecas, museus ou equipamentos culturais acessíveis ao público;
6.2.2. Doação de cota de ingressos ou permissão de participação
gratuita a público;
6.2.3. Desenvolvimento de atividades tais como oficinas, espetáculos,
palestras, encontros, seminários, exposições;
6.2.4. Disponibilização de registros audiovisuais das atividades na
internet;
6.2.5. Realização gratuita de atividades, tais como ensaios abertos,
cursos, treinamentos, palestras, exposições, mostras e oficinas;
6.2.6. Oferta de bolsas de estudo ou estágio a estudantes em atividades
educacionais, profissionais ou de gestão cultural e artes desenvolvidas
pelo projeto;
6.2.7. Capacitação de agentes culturais, tais como artistas, produtores,
técnicos, gestores e todos os profissionais e atores do setor cultural
que se relacionam com as práticas culturais, participantes da cadeia
produtiva da arte e cultura local;
6.2.8. Ações que, de maneira geral, permitam retorno social à
população pelo apoio financeiro recebido e que estejam relacionadas
à descentralização cultural, à universalização ou à democratização do
acesso a bens e serviços culturais; ou
6.2.9. Outras medidas sugeridas pelo espaço artístico e cultural a serem
apreciadas pela Secretaria Municipal Educação, Cultura, Esporte e
Lazer.
6.3. Incumbe à Secretaria Municipal Educação, Cultura, Esporte e Lazer
verificar o cumprimento da contrapartida de que trata o item 6.1. deste
Edital.
6.4. Todas as ações previstas na proposta selecionada deverão ser
veiculadas em peças gráficas e de divulgação com a seguinte indicação:
“Ação realizada com recursos da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir
Blanc”
6.5. O beneficiário do subsídio mensal deverá prestar contas, referente
ao uso dos recursos recebidos deste Edital, à Secretaria Municipal
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no prazo de 120 (cento e vinte) dias
após o recebimento da última parcela do subsídio mensal, em formulários
disponibilizados pela Secretaria Municipal Educação, Cultura, Esporte e
Lazer.
6.5.1. A prestação de contas deverá comprovar que o subsídio mensal
recebido foi utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade
cultural do beneficiário, conforme item 1.7. deste Edital.
6.6. O processo de prestação de contas será constituído de documentos
indicativos e comprobatórios, tais como demonstrativo dos recursos,
relação de pagamentos efetuados, conciliação bancária, demonstrativo
da execução financeira e relatório das atividades realizadas.
6.6.1. No caso de prestação de serviços por pessoa física, não será
aceito como comprovante de despesa o Recibo de Pagamento de
Autônomo – RPA, somente sendo aceita a Nota Fiscal Avulsa de
Prestação de Serviços emitida pelo Município de Araguaína.
6.6.2. No caso de prestação de serviços por pessoa jurídica, o serviço
prestado ou o bem fornecido pela empresa devem guardar relação direta
com a atividade descrita no ato constitutivo e Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas.

4. DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO E DEFERIMENTO
4.1. A análise para habilitação dos requerimentos efetuados será
realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer e consistirá na verificação das condições de elegibilidade e
participação, regularidade no preenchimento do formulário e conferência
da documentação apresentada.
4.2. O resultado final dos espaços artísticos e culturais habilitados será
publicado no Diário Oficial do Município.
5. DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL
5.1. O pagamento do subsídio mensal de que trata este Edital ficará
condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário, realizada
por meio de consulta prévia à base de dados em âmbito federal
disponibilizada pelo Ministério do Turismo, sem prejuízo de outras
consultas a bases de dados do Estado do Tocantins e do Município.
5.2. O subsídio mensal somente será concedido para a gestão
responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo,
mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro ou
seja responsável por mais de um espaço cultural.
5.2.1. Considera-se gestão responsável aquele(s) indivíduo(s) dotado(s)
do poder de representar o espaço artístico e cultural que efetivar seu
cadastro e que, comprovadamente, dirige as ações, conduz os trabalhos

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O ato de inscrição implica na prévia e integral ciência e concordância
com as condições expressas neste Edital, e na Lei Federal nº
14.017/2020, no Decreto Federal nº nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.
7.2. O presente Edital e os demais atos decorrentes, serão publicados
no Diário Oficial do Município e estarão disponíveis no site do Município
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de Araguaína www.araguaina.to.gov.br
7.3. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada
posteriormente à realização deste processo, implicará na eliminação da
respectiva proposta, sendo declarados nulos todos os atos decorrentes
desde o requerimento.
7.4. Os espaços artísticos e culturais deverão manter seus dados
cadastrais devidamente atualizados enquanto estiverem participando
deste Edital.
7.5. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
reserva-se no direito de realizar comunicações, bem como solicitar
documentos ou informações aos contemplados, por meio eletrônico,
exceto as informações ou convocações que exijam publicação na
imprensa oficial.
7.6. Os casos omissos bem como as divergências decorrentes da
interpretação deste Edital serão objeto de análise pela Secretaria
Municipal de Cultura.
Araguaína, 14 de Outubro de 2020

Nº 2.180 - QUARTA- FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2020
ANEXO III
AUTODECLARAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA
Eu________________________________DECLARO, para os devidos
fins, que sou artista e/ou fazedor(a) da cultura, bem como declaro que
atuei, social ou profissionalmente, nas áreas artísticas e culturais nos
vinte e quatro meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017 de
29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), conforme “Comprovação Artística”
apresentada, em anexo.
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 - Código Penal*.
Araguaína- TO, ___de ___________________

________________________________
(Nome e Assinatura do/da declarante)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - TO

José da Guia Pereira da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR BLANC
Esporte e Lazer

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ANEXO I

SECRETARIA DA FAZENDA

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
FICHA
DE INSCRIÇÃO
1

de _______

Dados do(a) Proponente
ESPAÇO / EMPRESA
CNPJ
Endereço Completo (Rua, Nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP):

PORTARIA 094/SMF, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020

Nome:
1.2 CPF:
1.3 NIS (caso tenha):
1.4 Endereço Completo (Rua, Nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP):

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 058,
de 30 de dezembro de 2017 e Lei Municipal nº 3.042, de 27 de março
de 2017;

1.5 E-mail:
1.6 Telefone:
Edital Pleiteado: 001 ( ) 002 ( )
Nome do Edital:
2.0 003( ) 004 ( )
005( )
006 ( )
(007( ) 008( ) 009( )
010 ( )
Dados para Pagamento do Prêmio
3.0
Conta Corrente/Poupança:
3.1 Banco:
3.2 Agência:
3.3

CONSIDERANDO a Lei 2.676/2020 que dispõe sobre a
concessão de folga remunerada aos servidores públicos dos poderes
executivo e legislativo do Município de Araguaína e dá outras
providencias;

4.0

Plano de Trabalho / Proposta das Atividades
Descreva sua atividade Proposta(identifificar e quantificar Metas, ações e público
atingido/beneficiado)

CONSIDERANDO o artigo 3º que concede o direito a folga
remunerada ao servidor em virtude da data do seu aniversário
RESOLVO:
Art. 1º CONCEDER 01 (um) dia de folga remunerada as
servidoras conforme cronograma abaixo, em virtude do aniversário.

________________________, ____ de ______________________ de 2020

_________________________________________________
Assinatura

Matrícula

Nome

Dia da folga

37024

VALDINEZ DE SOUZA BEZERRA

13/11/2020

39859

OZENE ALVES MIRANDA

23/11/2020

Art. 2º Determinar à Superintendência de Gestão Administrativa
e de Pessoas para que proceda com as anotações devidas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO
Eu ________________________________DECLARO, para os devidos
fins, que tenho ciência e concordo com todo conteúdo do presente
Edital e que me responsabilizo pela realização do projeto de acordo
com o prazo e com as regras estabelecidas, bem como me comprometo
com todo conteúdo que será transmitido e veiculado na atividade em
questão, a exemplo de plágios e qualquer embrolho de cunho autoral.
Em tempo, afirmo que o projeto por mim apresentado, não terá nenhum
conteúdo preconceituoso, que incite a violência ou que desrespeite as
Declarações dos Direitos Humanos. Por esta, também autorizo a exibição
e veiculação de minha imagem e voz para efeitos de propagação e
fomento cultural. Igualmente permito o uso do conteúdo do meu projeto
para fins educativos e de disseminação cultural e artístico.
Araguaína - To, __de_________________de ________
______________________________________________
(Nome e Assinatura do/da declarante)

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fabiano Francisco de Souza
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria 004/2017

CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA
Portaria nº 165/2020.

Araguaína/TO, 05 de novembro de 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Araguaína e
Regimento Interno deste Poder Legislativo de Araguaína e;
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CONSIDERANDO os princípios da administração Pública
elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 1988;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos ao dia 30 de outubro de 2020.

CONSIDERANDO a necessidade para realização de
levantamento de informações gerais de pessoal para subsidiar a
administração deste Poder Legislativo para encerramento de mandato,
bem como, preparação de dados a serem enviados ao Tribunal de
Contas do Estado do Tocantins via Sistema Integrado de Controle e
Auditoria Pública – Atos de Pessoal;

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2020.
Aldair da Costa Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.

R E S O L V E:
Art. 1º - SUSPENDER, a partir do dia 03/11/2020 a 22/11/2020,
os 20 (vinte) dias das férias do servidor efetivo estável MADSON ALVES
MENDES, Analista em Recursos Humanos, matricula nº 1065853,
referente ao período aquisitivo de 30/06/2019 a 30/06/2020, prevista
para o período de gozo de 03/11/2020 a 22/11/2020, conforme Portaria
nº 163/2020, de 03 de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial
do Município de Araguaína no dia 04 de novembro de 2020, Edição nº
2.175, assegurando-lhe o direito de usufruir das férias em data oportuna
definida conforme necessidade e conveniência da administração deste
Poder Legislativo de Araguaína.
Art. 2º - Determinar à Coordenação de Recursos Humanos que
proceda com as anotações devidas.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos retroativos ao dia 03 de novembro de 2020.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaína,
Estado do Tocantins, aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2020.
Aldair da Costa Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO.
Portaria nº 166/2020

Araguaína/TO, 05 de novembro de 2020.
“Dispõe sobre Concessão de Férias
e Conversão em Abono Pecuniário a
servidores públicos efetivos estáveis e
dá outras providências”.

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e,

PUBLICAÇÃO PARTICULAR
EDITAL DE COMUNICAÇÃO
J B B PORTILHO-EPP, cadastrada sob o CNPJ 25.047.663/0010-83,
com nome fantasia, BICICLETAO BIKE SHOP torna público que requereu
junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente (SEDEMA), a (LAR) - Licença Ambiental de Regularização,
para a atividades de Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças
e acessórios, Av. Filadélfia nº 2381, Jardim Filadélfia, AraguaínaTocantins. O empreendimento se enquadra na Resolução COEMA/TO
nº 07/2005 e no Decreto Municipal de Araguaína 176/2019 que dispõem
sobre o Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
EDGAR JUNIOR DOS SANTOS empresa com nome fantasia ITAPUAN
LOCACOES E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES, cadastrada
sob o CNPJ 37.728.978/0001-84, torna público que requereu junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente,
a Licença Ambiental de Regularização - LAR, para a atividade de
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
exceto andaimes, no seguinte endereço Rua 9 N° 57 Quadra 11 Lote
17 Loteamento PEDRO BORGES. O empreendimento se enquadra na
Resolução COEMA/TO nº 07/2005 e no Decreto Municipal de Araguaína
176/2019 que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

CONSIDERANDO o Artigo 32, III, alínea “a” do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Araguaína e na Lei Municipal nº
1.323/93, de 20.09.1993 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do
Município de Araguaína, e;
CONSIDERANDO os Requerimentos de Férias dos servidores
efetivos estáveis Francisco Neto de Carvalho, Vigilante, matrícula nº
1065370, lotado junto ao Departamento de Compras, Licitações e
Contratos Administrativos e no Serviço de Vigilância, referente ao período
aquisitivo de 01/09/2019 a 01/09/2020 a partir do dia 03 de novembro de
2020 a 22 de novembro de 2020, 20 (vinte) dias, bem como, a conversão
em Abono Pecuniário de 10 (dez) dias e José Ferreira dos Santos,
Vigilante, matrícula nº 1010802, lotado junto ao Serviço de Vigilância,
referente ao período aquisitivo de 01/09/2019 a 01/09/2020 a partir do
dia 30 de outubro de 2020 a 28 de novembro de 2020, 30 (trinta) dias;
CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão de
Férias de servidores efetivos e comissionados deste Poder Legislativo.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER FÉRIAS aos servidores efetivos estáveis
FRANCISCO NETO DE CARVALHO, Vigilante, matrícula nº 1065370,
lotado junto ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos
Administrativos e no Serviço de Vigilância, referente ao período aquisitivo
de 01/09/2019 a 01/09/2020 a partir do dia 03 de novembro de 2020
a 22 de novembro de 2020, 20 (vinte) dias e JOSÉ FERREIRA DOS
SANTOS, Vigilante, matrícula nº 1010802, lotado junto ao Serviço de
Vigilância, referente ao período aquisitivo de 01/09/2019 a 01/09/2020
a partir do dia 30 de outubro de 2020 a 28 de novembro de 2020, 30
(trinta) dias.
Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos Humanos que
seja adicionado 1/3 de Férias constitucionais na Folha de Pagamento
dos servidores mencionados no art. 1º, bem como, converter em Abono
Pecuniário o período de 10 (dez) dias do referido servidor.
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