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EDITAL Nº 02/2020/SECULT/PICOS: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

CREDENCIAMENTO DE ESPAÇOS E COLETIVOS CULTURAIS DE PICOS-PI 

PARA RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO CULTURAL EMERGENCIAL (ART. 2º, 

INCISO II, LEI Nº 14.017/2020). 

 

 Considerando a  promulgação da Lei nº 14.017/2020 – denominada Lei Aldir Blanc 

– no dia 29 de junho de 2020, que dispõe de uma série de medidas e ações emergenciais para 

o setor cultural, em virtude da pandemia do novo Corona Vírus (SARS-COV-2); a Medida 

Provisória (MP) 986/2020, convertida, em 13 de agosto de 2020, na Lei 14.036/2020, que 

agrega novos textos à Lei 14.017/2020; a MP 990/2020, por sua vez, editada em 9 de julho 

de 2020, garantiu os recursos previstos na Lei Aldir Blanc; e o Decreto Presidencial nº 

10.464/2020, de 17 de agosto de 2020, o Secretário Municipal de Cultura de Picos/PI, Lincon 

Genesis Rodrigues, designado pela Portaria nº 290/2020, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pela Lei Orgânica do município, torna público para o conhecimento dos 

interessados, o EDITAL Nº 02/2020/SECULT/PICOS: CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA CREDENCIAMENTO DE ESPAÇOS E COLETIVOS CULTURAIS DE 

PICOS-PI PARA RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO CULTURAL EMERGENCIAL 

(ART. 2º, INCISO II, LEI Nº 14.017/2020) 

Em atendimento as disposições contidas na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), 

com observância ao estabelecido na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública 

(Lei 8.666/1993), e no Decreto Municipal nº 111, de 27 de agosto de 2020, que regulamenta 

a aplicação da Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020) e designa a Comissão Técnica Executiva 

da Lei Aldir Blanc e a Comissão de Desenvolvimento de Políticas Culturais, o presente Edital 

visa estabelecer os critérios de elegibilidade dos Espaços Culturais do município de Picos/PI 

a serem contemplados com os subsídios previsto no art. 2º, inciso II, da Lei nº 14.017/2020, 

bem como, definir a distribuição dos mesmos dentro dos critérios estabelecidos no presente 

Edital e nas demais legislações correlatas. 

 

 

1. DO OBJETO: 

 

 1.1. Este Chamamento Público tem por objeto a seleção, habilitação e credenciamento 

dos espaços e coletivos culturais do município de Picos-PI aptos a receberem subsídio 

emergencial cultural previsto na Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) que se destina à 

manutenção das atividades culturais afetadas e/ou interrompidas pela Pandemia do Novo 

Corona-Vírus (SAR-COV-2). 

 1.2. Nesse ínterim, o Edital visa selecionar até 10 (dez) espaços culturais ou 

coletivos, de acordo com os critérios objetivos estabelecidos no presente Edital para 

cadastramento, seleção habilitação, credenciamento e posterior repasse do subsídio previsto 

no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 14.017/2020. 

http://www.picos.pi.gov.br/
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 1.3. Conforme definido nos Decretos Presidenciais nº 10.464/2020 e nº 10.489/2020 

podem integrar o presente edital os espaços culturais (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 

tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, situados 

dentro da circunscrição do município de Picos/PI, devendo estes ter suas ações, em sua 

maioria, ocorrido no território local, e, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e 

culturais, tais como: 

I - Pontos e pontões de cultura; 

II - Teatros independentes; 

III - Escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança; 

IV - Circos; 

V - Cineclubes; 

VI - Centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; 

VII - Museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

VIII - Bibliotecas comunitárias; 

IX - Espaços culturais em comunidades indígenas; 

X - Centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 

XI - Comunidades quilombolas; 

XII - Espaços de povos e comunidades tradicionais; 

XIII - Festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; 

XIV - Teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos; 

XV - Livrarias, editoras e sebos; 

XVI - Empresas de diversão e produção de espetáculos; 

XVII - Estúdios de fotografia; 

XVIII - Produtoras de cinema e audiovisual; 

XIX - Ateliês de pintura, moda, designe artesanato; 

XX - Galerias de arte e de fotografias; 

XXI - Feiras de arte e de artesanato; 

XXII - Espaços de apresentação musical; 

XXIII - Espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 

XXIV - Espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de 

culturas originárias, tradicionais e populares; e 

XXV - Outros espaços e atividades artísticos e culturais devidamente cadastradas e validadas. 

 1.4. Não poderão participar do presente chamamento os espaços ou coletivos culturais 

criados pela administração pública municipal, estadual ou federal, nem serem vinculados 

formalmente a qualquer um desses Entes; bem como, os vinculados a: fundações, institutos 

ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas; teatros e casas de espetáculos 

de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e espaços geridos pelos 

serviços sociais do Sistema S. 

 

2. DOS PRAZOS: 

 

 2.1. O presente edital está distribuído conforme os ritos e prazos descritos a seguir: 

http://www.picos.pi.gov.br/
mailto:cultura@picos.pi.gov.br
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DATA PROCEDIMENTOS 

15 a 22 de outubro de 2020 Inscrições 

23 de outubro de 2020 
Abertura dos envelopes, publicação da lista de 

habilitados e abertura de prazo para recursos 

27 de outubro de 2020 
Publicação da lista final de espaços e coletivos 

credenciados no Diário Oficial dos Municípios 

30 de outubro de 2020 Pagamento da 1ª Parcela do subsídio 

18 de novembro de 2020 Pagamento da 2ª Parcela do subsídio 

* Os recursos devem ser encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura, de maneira 

presencial ou através do e-mail: cultura@picos.pi.gov.br no horário de 8 às 12 horas. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

  

3.1. As inscrições ocorrerão mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição – Anexo I 

acompanhada da entrega de toda a documentação relacionada no presente Edital, em duas 

cópias legíveis de igual teor e em boa qualidade, a cópia deste edital e seus anexos estarão à 

disposição na sala da Diretoria de Licitações e Contratos Administrativos da 

Prefeitura Municipal de Picos, situada na Rua Marcos Parente, nº 155, Centro, CEP 

64.600-106, no período de 15 a 22 de outubro de 2020, no horário das 08h00min às 

14h00min. 

 

4. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

4.1. HABILITAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS 

4.1.1. As pessoas jurídicas com finalidade artístico-cultural devem apresentar à Secretaria 

Municipal de Cultura, os documentos abaixo relacionados, para serem avaliados e aprovados, 

sob pena de inabilitação: 

I – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II – Ato Constitutivo ou contrato social; 

III – Comprovante atualizado de endereço da sede administrativa do espaço (com vigência 

de até 03 (três) meses imediatamente anteriores à data de inscrição); 

IV – Documentos que comprovem a atividade cultural há pelo menos 02 (dois) anos;  

V – Certidão Municipal de Cadastro e Homologação de Espaço ou Coletivo Cultural, emitida 

pela Secretaria Municipal de Cultura de Picos/PI, ou outro documento comprobatório de 

cadastro e homologação nos moldes do artigo 6º do Decreto nº 10.464/2020; 

VI – Autodeclaração do Representante Legal de atuação no setor cultural nos últimos 02 

(dois) anos, bem como, da interrupção das atividades em virtude da Pandemia do novo 

Corona Vírus (SAR-COV-2), conforme §1º art. 5º do Decreto nº 10.464/2020; 

VII – Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG) do representante; 

http://www.picos.pi.gov.br/
mailto:cultura@picos.pi.gov.br
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VIII – Plano de Trabalho determinando como será gerido o subsídio de manutenção do 

espaço, nos moldes do artigo 2º, inciso II, da Lei nº 14.017/2020; 

IX – Relação com o nome, endereço, telefone, e-mail e CPF de todos os membros, diretores 

do espaço ou coletivo cultural; 

X – Conta de qualquer instituição bancária, válida e apta ao recebimento de transferências 

bancárias eletrônicas (T.E.D ou D.O.C), vinculada ao espaço cultural ou coletivo, com a 

descrição do nome do titular, agência, número da conta e digitalização do cartão da referida 

conta;  

XI – Proposta de contrapartida em bens ou serviços economicamente mensurável no valor de 

15% (quinze por cento) dos espaços e coletivos culturais de grande porte; e, de 10% (dez por 

cento) dos espaços culturais de médio porte, na realização de atividades destinadas, 

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

comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento 

definido com a Secretaria Municipal de Cultura de Picos/PI, mediante a aprovação da 

Comissão Administrativa da Lei Aldir Blanc no município, conforme art. 9º da Lei nº 

14.017/2020 e §4º,§5º e §6º, do art. 5º do Decreto nº 10.464/2020. 

 Parágrafo Único - Caso a Pessoa Jurídica não seja representada por seu representante 

legal, este, deve emitir uma procuração pública ou particular para o representante 

determinado, com poderes específicos. 

  

 4.2 HABILITAÇÃO DOS COLETIVOS CULTURAIS 

  

4.2.1. Os coletivos e demais espaços artístico-culturais que não se encontram como pessoas 

jurídicas legalmente formalizadas e/ou não se encontram formalizados, devem apresentar 

devem apresentar à Secretaria Municipal de Cultura, os documentos abaixo relacionados, 

para serem avaliados e aprovados, sob pena de inabilitação: 

I – Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG) do representante; 

II – Comprovante atualizado de endereço do espaço físico e do representante (com vigência 

de até 03 (três) meses imediatamente anteriores à data de inscrição); 

III – Documentos que comprovem a atividade cultural há pelo menos 02 (dois) anos;  

IV – Certidão Municipal de Cadastro e Homologação de Espaço ou Coletivo Cultural, 

emitida pela Secretaria Municipal de Cultura de Picos/PI ou outro documento comprobatório 

de cadastro e homologação nos moldes do artigo 6º do Decreto nº 10.464/2020; 

V – Autodeclaração do Representante Legal de atuação no setor cultural nos últimos 02 

(dois), bem como, da interrupção das atividades em virtude da Pandemia do novo Corona 

Vírus (SAR-COV-2), conforme §1º art. 5º do Decreto nº 10.464/2020); 

VI – Termo de Anuência de representação, assinado por todos os membros integrantes 

diretamente ligados ao espaço, tais como: os gestores e administradores do espaço e 

profissionais artísticos que o compõem; 

 VIII – Plano de Trabalho determinando como será gerido o subsídio de manutenção do 

espaço, nos moldes do artigo 2º, inciso II, da Lei nº 14.017/2020; 

http://www.picos.pi.gov.br/
mailto:cultura@picos.pi.gov.br
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IX – Conta de qualquer instituição bancária, válida e apta ao recebimento de transferências 

bancárias eletrônicas (T.E.D ou D.O.C), vinculada ao espaço cultural ou coletivo, com a 

descrição do nome do titular, agência, número da conta e digitalização do cartão da referida 

conta; 

X – Proposta de contrapartida em bens ou serviços economicamente mensurável no valor de 

15% (quinze por cento) dos espaços e coletivos culturais de grande porte; e, de 10% (dez por 

cento) dos espaços culturais de médio porte, na realização de atividades destinadas, 

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

comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento 

definido com a Secretaria Municipal de Cultura de Picos/PI, mediante a aprovação da 

Comissão Administrativa da Lei Aldir Blanc no município, conforme art. 9º da Lei nº 

14.017/2020 e §4º,§5º e §6º, do art. 5º do Decreto nº 10.464/2020. 

 

4.3. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ATIVIDADE CULTURAL  

 

4.3.1. Para fins de comprovação quanto à realização de atividades culturais há pelo menos 

dois anos, conforme determina o item 4.1.1, IV e item 4.2.1, III, serão aceitos os documentos 

que contiverem: 

I – Flyers, com respectiva data; 

II – Convites de eventos realizados pelo espaço ou coletivo cultural com a respectiva data; 

III – Cartazes de apresentações ou eventos realizados, com data; 

IV - Declaração de Contratantes, devidamente reconhecida firma cartorária pelo seu emissor 

ou timbrada pelo setor público; 

V – Fotos do espaço em funcionamento, ou de eventos, atividades e reuniões no espaço ou 

coletivo cultural, de preferência datadas; 

VI - Redes Sociais do espaço ou coletivo cultural (se houver); 

VII – Vídeos do espaço em funcionamento, ou de eventos, atividades e reuniões no espaço 

ou coletivo cultural; 

VII – Reportagens de sites, jornais, portais de notícias e demais meios de comunicação, 

mantendo visível a data em que foram publicadas; 

VIII – Atas de realização de eventos, encontros, reuniões e demais atividades no coletivo ou 

espaço cultural; 

IX – Entre outras documentações correlatas que comprovem a atuação no setor cultural e 

artístico há pelo menos 02 (dois) anos, conforme Item 4.5. 

4.3.2. A documentação solicitada deve ser entregue de maneira física, com exceção do item 

VII, o qual deverá ser apresentado em pen drive. 

 

4.4. DA CERTIDÃO MUNICIPAL DE CADASTRO E HOMOLOGAÇÃO DE 

ESPAÇO OU COLETIVO CULTURAL  

 

http://www.picos.pi.gov.br/
mailto:cultura@picos.pi.gov.br
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4.4.1. A Certidão Municipal de Cadastro e Homologação de Espaço Cultural, emitida pela 

Secretaria Municipal de Cultura de Picos/PI, será disponibilizada mediante o cadastro no 

Mapeamento Cultural do Município, disponível através de formulário através do link: 

https://forms.gle/6s92xVGViWauRoebA , após a análise da Comissão Administrativa de 

Trabalho da Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020) no Município de Picos/PI e fiscalizada 

pelos Órgãos de Controle e Comitê de Desenvolvimento de Políticas Culturais de Picos/PI. 

4.4.2. Também poderá ser apresentado outro(s) documento(s) comprobatório de cadastro e 

homologação em demais cadastros de cultura, nos moldes do artigo 6º do Decreto 

presidencial nº 10.464/2020. 

  

4.5. DO PLANO DE TRABALHO E GESTÃO DE RECURSOS 

 

4.5.1. O propósito do subsídio é conceder recursos financeiros que viabilizem a manutenção 

das atividades culturais dos beneficiados, haja vista que esses tiveram suas atividades 

interrompidas diante do contexto da pandemia do novo Corona Vírus. 

4.5.2. Assim sendo, o subsídio pode ser utilizado com despesas de: internet, transporte, 

aluguel, telefone, consumo de água e luz e demais outras relativas à manutenção das 

atividades culturais do beneficiado. 

4.5.3. Nesse sentido, os Espaços Culturais e Coletivos Culturais devem apresentar um Plano 

de Trabalho e Gestão de Recursos – Anexo IV elencando as despesas de manutenção do 

espaço, bem como, individualizando, de maneira geral, como será utilizado o recurso, o qual 

será observado na prestação de contas a ser apresentada, nos moldes da minuta de contrato 

firmada com as instituições habilitadas e credenciada nos termos deste Edital. 

4.5.4. Fica expressamente vedada a contração de pessoas físicas para realização de serviços. 

4.5.5. Para comprovação da aplicação do recurso devem ser apresentados: 

I – Nota fiscal de compra, manutenção, reparo e/ou outras despesas do gênero; 

II – Comprovante de pagamento no tocante à quitação de despesas de água, luz, telefone, 

internet ou demais despesas de manutenção; 

III – Demais documentos oficiais que comprovem a destinação do recurso conforme 

estabelecido no plano de trabalho apresentado, cujo o modelo para preenchimento encontra-

se anexado a este edital. 

4.5.6. As cláusulas de pagamento e prestação de contas obedecerão ao expresso nos demais 

itens seguintes deste Edital e no contrato efetuado entre o município e os espaços culturais e 

coletivos, devidamente habilitados e credenciados. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS: 

 

5.1. Conforme previsão legal do artigo 2º, inciso II, da Lei nº 14.017/2020, os subsídios serão 

utilizados para a manutenção dos espaços artísticos e culturais, sendo de competência 

municipal a definição dos critérios de execução e repasse dos recursos advindos, de acordo 

com a demanda mensal de despesas e necessidades dos espaços culturais, e obedecendo aos 

http://www.picos.pi.gov.br/
mailto:cultura@picos.pi.gov.br
https://forms.gle/6s92xVGViWauRoebA
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princípios da impessoalidade, razoabilidade e da proporcionalidade inerentes à 

Administração Pública. 

5.2. Dessa forma, diante do estabelecido no Decreto Municipal nº 111, de 27 de agosto de 

2020, o qual dispõe que a Comissão Técnica de Execução da Lei Aldir Blanc no município 

de Picos/PI deverá elaborar os processos de seleção e avaliação inerentes à Lei nº 

14.017/2020, juntamente à Comissão de Desenvolvimento de Políticas Culturais, a qual foi 

atribuída a função de acompanhamento e fiscalização da execução dos meios e transferência 

de recursos da referida Lei, ambas com representação da sociedade civil e do setor artístico 

municipal. Restou definido que o repasse de recursos se dará através transferência bancária 

de acordo com a seguinte qualificação: 

I – Espaços Culturais identificados como de Médio Porte, os quais receberão duas parcelas 

mensais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

II – Espaços Culturais identificados de Grande Porte, os quais receberão duas parcelas 

mensais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais); 

5.3. A classificação dos espaços em cada lote de repasse dos recursos se dará mediante os 

seguintes critérios e pontuações: 

I – Número de integrantes e agentes culturais ligados diretamente ao Espaço ou Coletivo 

Cultural – 0 a 10 pontos; 

II – Frequência de atividades realizadas – 0 a 15 pontos; 

III – Natureza do custeio das atividades desenvolvidas pelo espaço (se através de recursos 

próprios, doações, taxa ou contribuição dos membros associados etc.) – 0 a 10 pontos; 

III – Gratuidade ou contribuição dos serviços oferecidos – 0 a 15 pontos; 

5.4. A Comissão Técnica de Execução da Lei Aldir Blanc no município de Picos/PI será 

responsável pelo cadastramento, habilitação, seleção e credenciamento dos espaços e 

coletivos culturais inscritos conforme previsão do artigo 3º, do Decreto Municipal nº 111, de 

27 de agosto de 2020. 

5.5. Para complementação das condições de elegibilidade e obediência ao estabelecido na 

legislação, serão realizadas consultas a bases de dados nacionais, através do Sistema de 

Auxílio Emergencial da Cultura, disponibilizado pela Secretaria Especial da Cultura do 

Governo Federal – Ministério do Turismo, além de consulta a outras bases de dados do Ente 

local e do seu respectivo Estado. 

 

6. DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

6.1. Os 10 (dez) espaços os quais apresentarem a documentação solicitada e estiverem aptos 

ao recebimento dos subsídios serão homologados pela Comissão Técnica de Execução da Lei 

Aldir Blanc, conforme Decreto Municipal nº 111, de 27 de agosto de 2020, estarão em lista 

inserida no Diário Oficial dos Municípios, sendo de responsabilidade dos mesmos o 

acompanhamento das atualizações nesse sentido. 

http://www.picos.pi.gov.br/
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6.2  As propostas inabilitadas poderão interpor recurso no prazo de até 02 (dois) dias úteis da 

publicação da lista de propostas habilitadas, não cabendo à apresentação de documentos não 

entregues no ato de inscrição.  

6.3. Comissão Técnica de Execução da Lei Aldir Blanc no município de Picos/PI terá prazo 

de até 02 (dois) dias úteis para julgamento do recurso, em virtude da emergência na 

distribuição e operacionalização do recurso, em virtude de tratar-se de uma política 

emergencial.  

6.4. Após análise dos recursos, será publicada a lista atualizada de Espaços e Coletivos 

Culturais no Diário Oficial dos Municípios para repasse do recurso. 

6.5. Os membros da comissão de seleção não poderão ter, dentre os proponentes, seus 

respectivos cônjuges ou companheiros(as) e parentes até o terceiro grau, devendo o membro 

da comissão de seleção que incorrer em impedimento comunicar o fato aos demais membros 

da comissão, abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar.  

6.6. Havendo uma quantidade maior de inscritos, serão selecionados os espaços inicialmente 

inscritos e que respeitem os critérios de elegibilidade do presente edital, sendo esses, dentro 

das previsões orçamentárias e possibilidades legais, realocados para projetos de fomento, nos 

moldes do art.2º, III, da Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020). 

6.7. Na hipótese de haver menos inscrições do que o determinado neste edital, o excedente 

do recurso, conforme definido no plano de ação do município, apresentado e aprovado pelo 

Ministério do Turismo, através da Plataforma + Brasil, será remanejado para ações previstas 

no art. 2º, inciso III, da Lei nº14.017/2020, de fomento ao setor cultural, havendo o registro 

formal de tal transferência, justificada e motivada, no relatório de gestão final, a ser 

apresentado na fase de prestações de contas. 

 

7. DO PAGAMENTO: 

 

7.1. Os recursos para a realização do presente edital, que visa selecionar os espaços e 

coletivos culturais para repasse de subsídios emergenciais, são advindos da Lei nº 

14.017/2020, e somam o valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), conforme 

crédito extraordinário, com atividade 13.392.0016.2171 – COVID 19 – Ações Emergenciais 

ao Setor Cultural – Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/20). 

7.2. Conforme estabelecido em reuniões entre a Comissão Técnica de Execução da Lei Aldir 

Blanc e Comissão de Desenvolvimento de Políticas Culturais, o pagamento do subsídio se 

dará em duas parcelas, as quais seguirão o seguinte cronograma de pagamento: 

 

DATA PARCELA 

Dia 30/10/2020 1º Parcela 

Dia 18/11/2020 2º Parcela 
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7.3. Tais datas poderão alterar-se na hipótese de recursos ou denúncias de incorreções no 

requerimento de pagamento ou no trâmite processual da documentação por parte do espaço 

ou coletivo cultural solicitante. 

7.4. Para efeito de pagamento, serão observadas as cláusulas estabelecidas em contrato 

firmado com os espaços e coletivos culturais. 

a) Requerimento solicitando o pagamento do Subsídio Cultural (Anexo) 

b) Recibo com dados bancários inclusos; (Anexo) 

c) Cópia da Nota de Empenho; 

d) Cópia da Publicação do EDITAL nº 02/2020/SECULT/PICOS/PI: CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE ESPAÇOS, ENTIDADES, GRUPOS E 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNÍCIPIO DE PICOS/PI-PI PARA 

RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL (ART. 2º, INCISO II, LEI Nº 14.017/2020) na 

Imprensa Oficial; 

e) Comprovante de inscrição emitido pela Secretaria responsável; (Anexo I) 

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa Quanto 

Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa Da União e no verso a Confirmação 

de Autenticidade das Certidões Conjunta; 

j) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da Certidão Conjunta 

Negativa quanto a Dívida Ativa e Regularidades dos Tributos do Município; 

k) Prova de regularidade para com as obrigações trabalhistas, através Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas; 

l) Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS; 

m) Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP; 

n) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão Negativa quanto 

a Dívida Ativa do Estado e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

7.5. Os documentos fiscais e formais que apresentarem incorreções serão devolvidas 

participante devidamente credenciado e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não 

ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração. 

7.6. Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação 

ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de 

entrega do material. 

 

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

8.1. Fica expressamente vedada a aplicação dos recursos em finalidades diversas 

estabelecidas no plano de trabalho, sem a devida autorização do Comissão de 

acompanhamento e fiscalização; 

http://www.picos.pi.gov.br/
mailto:cultura@picos.pi.gov.br


 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

CNPJ Nº 06.553.804/0001-02 

 

 

    Praça Josino Ferreira nº 356 – Centro  

CEP: 64.600-096 ● Picos – PI 
Página 10 de 33 

                      www.picos.pi.gov.br 

e-mail: cultura@picos.pi.gov.br 

municipalcultura@hotmail.com 

 

8.2. Os saldos financeiros dos recursos transferidos pelo Município, eventualmente não 

utilizados, serão restituídos ao Fundo Estadual de Cultura, por ocasião da conclusão do objeto 

ou extinção deste termo de compromisso, através de depósito no Banco do Brasil, 

especificamente aberta pelo Ministério do Turismo para recebimento dos recursos da Lei 

Aldir Blanc. 

8.3. Após o recebimento dos documentos comprobatórios das despesas, verificando a 

comissão de acompanhamento e fiscalização que o objeto dos mesmos está de acordo com o 

Termo de Compromisso, os encaminhará à comissão técnica de execução da lei Aldir Blanc 

do município de Picos-PI. 

8.4. O prazo para apresentação da prestação de contas é de até 15 (quinze) dias subsequentes 

à conclusão da etapa a que se refere a parcela do benefício, conforme cronograma físico-

financeiro aprovado, sendo que a não prestação impede a liberação a parcela seguinte, uma 

vez paga a segunda parcela o prazo para prestação desta será de até 30(trinta) dias 

subsequentes à conclusão da etapa a que se refere a parcela do benefício. 

8.5. As despesas com aquisição de materiais e/ou prestação de serviços, deverão 

preferencialmente, em sua totalidade, serem feitas no município de Picos – PI, salvo na 

hipótese de indisponibilidade de aquisição do produto ou serviço, ou na hipótese do valor em 

disponibilidade estar acima de 15% (quinze por cento) do produto ou serviço em demais 

localidades, sendo vedada a contratação de pessoas físicas. 

8.6. Após o término do cronograma de execução do Plano de Trabalho, o Setor Público 

deverá anexar ao Sistema a prestação de contas, em até 30 (dias) dias úteis após o repasse da 

última parcela, exclusivamente através do Espaço do Proponente, composta pelos seguintes 

documentos:   

a) Relatório de Realização do Objeto do Subsídio, detalhando todas as atividades 

desenvolvidas e apresentando dados estatísticos, tais como profissionais envolvidos direta e 

indiretamente na realização do projeto.  

b) No Relatório de Realização do Objeto do Subsídio, deverá constar a comprovação da 

execução de todas as metas listadas no cronograma de execução do plano de trabalho, tais 

como: fotos; link para vídeos; textos; capturas de tela; declarações; atestados, listas de 

presença assinadas; mídias sociais; catálogos, material de divulgação e outros produtos 

resultantes. 

 

8.7. DAS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS 

8.7.1. As notas fiscais deverão: 

a) Ser apresentadas em primeira via ou original, não se admitindo substituição por segundas 

vias, cópias reprográficas, fotocópias ou qualquer espécie de reprodução; 

b) Ser apresentadas sem rasuras, emendas, borrões ou valores ilegíveis; 

c) Estar em nome, endereço e CPF da Executora do Projeto, conforme este Termo de 

Compromisso; 

e) Constar a descrição legível do material adquirido ou do serviço prestado, observando-se o 

preenchimento de todos os campos; 
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f) Estar acompanhadas de recibo de quitação ou carimbo de quitação no próprio corpo da 

nota, contendo a razão social da empresa, data e rubrica ou assinatura do funcionário que a 

expediu. 

 

8.8 DA FORMA DE TRANSFERÊNCIA:  

 

8.8.1. A transferência será efetuada no decorrer de dois meses, em duas parcelas, em 

conformidade ao estipulado no presente Edital. 

8.8.2. A transferência será efetuada, através de depósito bancário, em nome da Executora do 

Projeto, conta indicada para movimentação dos recursos recebidos para a execução do 

projeto.  

8.8.3. Para suporte das despesas será emitida Nota de Empenho. 

 

 

9. DAS RESPONSABILIDADES 

 

9.1. COMPETE AO SETOR PÚBLICO: 

9.1.1. Realizar o repasse dos recursos na forma prevista deste Termo de Compromisso; 

9.1.2. Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do projeto, verificando a exata 

aplicação dos recursos;  

9.1.3. Suspender a transferência de eventuais parcelas quando não houver comprovação da 

boa e regular aplicação do auxílio financeiro;  

9.1.4. Deliberar quanto a eventuais solicitações de ajuste dos planos de trabalho;  

9.1.5. Emitir e encaminhar ao Chefe do Poder Executivo, ao final de cada exercício, o Parecer 

Conclusivo observando as normas do Tribunal de Contas do Estado. 

 

9.2. COMPETE AO ESPAÇO OU COLETIVO CULTURAL:  

9.2.1. Produzir e executar o projeto cultural beneficiado de acordo com o presente Edital, 

sendo-lhe vedado introduzir modificações, sem o consentimento prévio e por escrito da 

comissão de acompanhamento e fiscalização;  

9.2.2. Assumir responsabilidades técnicas pela produção e execução do projeto beneficiado; 

9.2.3. Corrigir, durante a produção e execução do projeto, todas as falhas apontadas pela 

comissão de acompanhamento e fiscalização. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

do credenciamento, implicará na eliminação sumária do cadastro, sendo declarados nulos de 

pleno direito a inscrição de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções 

de caráter judicial. 
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10.2. A inscrição no presente edital caracteriza aceitação tácita a todos os aspectos nele 

expostos. 

10.3. É facultada à Comissão de Credenciamento, em qualquer fase, promover diligências 

com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. O presente credenciamento 

não gera qualquer tipo de direito ou obrigatoriedade para o Município de Picos/PI. 

10.4. Os casos omissão serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio da 

Comissão Administrativa da Lei Aldir Blanc. 

 

10.5. ANEXOS DO EDITAL: 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO; 

ANEXO II – MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO NO SETOR 

CULTURAL E DE INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES MEDIANTE A PANDEMIA 

DO NOVO CORONA-VÍRUS; 

ANEXO III – MODELO DE TERMO DE ANUÊNCIA E REPRESENTAÇÃO DOS 

MEMBROS INTEGRANTES DE COLETIVOS CULTURAIS; 

ANEXO IV – MODELO DO PLANO DE TRABALHO E GESTÃO DE RECURSOS; 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA; 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO QUE A INSTITUIÇÃO NÃO POSSUI SERVIDOR 

PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PICOS/PI, COMO REPRESENTANTE 

LEGAL/MEMBRO DA DIRETORIA/SÓCIO ADMINISTRADOR/PROPRIETÁRIO 

E/OU PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO; 

ANEXO VIII - MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS; 

ANEXO IX – MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO 

NA LEI Nº 9.854/99 (REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO). 

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO XI – MODELO DE REQUERIIMENTO; 

ANEXO XII – MODELO DE RECIBO 

 

 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 

 

________________________________ 

LINCON GENESIS RODRIGUES 

Secretário Municipal de Cultura 

 

 

 

http://www.picos.pi.gov.br/
mailto:cultura@picos.pi.gov.br


 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

CNPJ Nº 06.553.804/0001-02 

 

 

    Praça Josino Ferreira nº 356 – Centro  

CEP: 64.600-096 ● Picos – PI 
Página 13 de 33 

                      www.picos.pi.gov.br 

e-mail: cultura@picos.pi.gov.br 

municipalcultura@hotmail.com 

 

 

 

ANEXO – I 

FICHA DE INSCRIÇÃO: 

 

(   ) ESPAÇO CULTURAL    (   ) COLETIVO CULTURAL 

Nome do Espaço ou Coletivo Cultural: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Possui CNPJ? (   ) Sim, nº _________________________  (   ) Não possui. 

Nome do Representante/Responsável legal: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

CPF do Representante/Responsável legal: _____________________________________________. 

Cadastro(s) culturais em que se encontra inscrito: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Endereço: __________________________________________________CEP: ________________. 

Número de integrantes do espaço ou coletivo cultural: ____________________________________. 

Frequência das atividades desenvolvidas: ( ) Diárias ( ) Mensais ( ) Semanais ( ) Quinzenais ( ) Anuais. 

Breve histórico das atividades desenvolvidas: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data de criação do espaço/coletivo cultural: ____________________________________________. 

Forma de custeio das atividades desenvolvidas: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Forma de acessibilidade dos serviços oferecidos ao público:  

(   ) Gratuita; (   ) Contribuição simbólica; (   ) Compra de ingresso/ticket (   ) Aquisição de planos 

mensais/anuais; (    ) Outra: _________________________________________________________. 

Telefone(s): (   ) ___________________________ // (   ) __________________________________. 

E-mail:_________________________________________________________________________. 

(   ) Declaro total responsabilidade pelas informações inseridas no presente termo e demais 

documentações acostadas. 

(   ) Declaro que meu espaço encontra-se habilitado e regularizado perante os órgãos oficiais de todas 

as esferas administrativas, bem como de acordo com todas as exigências do presente edital para 

recebimento do subsídio emergencial cultural. 

 

Picos/PI-PI, ____/____/2020 

  

_______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Espaço/Coletivo Cultural 

 

Espaço reservado à Comissão Técnica de Cultura 
 

Assinatura do recebedor: _________________________________________________. 

Junto à ficha de inscrição:  

(    ) Foi entregue toda a documentação solicitada no presente Edital; 
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(   ) Não foi entregue toda a documentação solicitada no presente Edital, restando pendente: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

ANEXO – II 

 

MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO NO SETOR CULTURAL E 

DE INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES MEDIANTE A PANDEMIA DO NOVO 

CORONA-VÍRUS 

 

 Eu,________________________________________________________________

___, brasileiro(a), (estado civil), (profissão) portador do RG de nº ______________, SSP-

___, e inscrito sob o CPF de nº ____________________, autodeclaro, para os devidos fins 

que se fizerem necessários, através do presente termo que sou responsável legal pelo espaço 

cultural/coletivo cultural de 

nome__________________________________________________________________ 

________________________________________________________, inscrito sob o CNPJ 

de nº (se houver) ____________________________, que possui atuação cultural há pelo 

menos 02 (dois) anos no município de Picos/PI-PI, com data de fundação e início das 

atividades em ________________________________, e que estas encontram-se com suas 

atividades interrompidas mediante a Pandemia do Novo Corona-Vírus (COVID-19) em razão 

das medidas de distanciamento social e de saúde dos órgãos responsáveis. 

 Declaro ainda que todas as informações e documentações acostadas no ato de entrega 

da inscrição do presente edital são de minha inteira responsabilidade, não gerando qualquer 

ônus para a Administração Pública na hipótese de eventuais incorreções, ausência de 

documentações ou demais inconsistências identificadas no recebimento desta ou em demais 

análises posteriores pela Comissão Administrativa da Lei Aldir Blanc no município de 

Picos/PI-PI. 

 

 

 

Picos/PI-PI, ____ de _____________, 2020 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

CPF nº 

RG nº  
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ANEXO – III 

 

MODELO DE TERMO DE ANUÊNCIA E REPRESENTAÇÃO DOS MEMBROS 

INTEGRANTES DE COLETIVOS CULTURAIS 

 

 Eu, ________________________________________________________________ 

______________, brasileiro(a), (estado civil), portador do RG de nº ___________________ 

inscrito no CPF de nº _______________________, residente e domiciliado no(a) ________ 

_________________________________________________________________________, 

represento o Coletivo Cultural _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

criado em __________________, e mantido através de _____________________________ 

_________________________________________________________________________, 

com sede no(a): ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________,o qual 

desenvolve atividades de _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

cuja frequência de atividades/encontros/reuniões é _____________________, e é composto 

pelos membros de subscrevem abaixo, os quais permitem-se representar-se neste ato como 

integrantes vinculados diretamente a este Coletivo Cultural, ratificando as informações 

apresentadas, em todos os seus ulteriores termos. É o que declaro. 

 

Membros: 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 
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___________________________________________________CPF: _________________, 

___________________________________________________CPF: _________________, 

 

ANEXO – IV 

PLANO DE TRABALHO E GESTÃO DE RECURSOS (MODELO) 

 

 Conforme arts. 5º a 8º do Decreto nº 10.464/2020, é de responsabilidade da instituição 

cultural apresentar plano de trabalho e gestão de recursos advindos referente à Lei Aldir 

Blanc (Lei nº 14.0178/2020). Para fins de prestação e aprovação de contas pelo ente 

federativo repassador, a instituição deve vincular a gestão dos recursos conforme esta 

previsão, mediante ao seu preenchimento e entrega, obrigando-se a executar o exposto e 

comprovar documentalmente o uso devido, sob pena de reprovação da prestação de contas e 

responsabilizações legais cabíveis ao representante legal da entidade cultural. 

 

(   ) ESPAÇO CULTURAL     (   ) COLETIVO CUTURAL 

 

Nome do espaço/coletivo cultural: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

CNPJ (se houver): __________________________________________________________. 

Responsável: ______________________________________________________________. 

CPF do responsável: ________________________________________________________. 

 

Despesa média mensal para manutenção das atividades do espaço/coletivo cultural: 

R$ _____________ (____________________________________________________); 

 Conforme previsão do Art.7º, §2º, o uso do recurso será destinado a: (mais de uma 

alternativa pode ser selecionada): 

(   ) Despesas de Internet; 

(   ) Transporte; 

(   ) Aluguel; 

(   ) Telefone; 

(   ) Consumo de água e luz; 

(   ) Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário; 

 Apresente abaixo relatório pormenorizado indicando as previsões de montante 

financeiro que será utilizado para cada item de despesa selecionado acima, apresentando a 

respectiva justificativa: 

 

RELATÓRIO 
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(   ) Declaro que todas as informações inseridas são de minha completa responsabilidade, 

passíveis de comprovação documental, e que estou ciente de que, em caso de eventuais 

identificações de fraudes, irregularidades e desvio de finalidade do recurso, é cabível minha 

responsabilização. 

 

(   ) Declaro estar ciente que devo apresentar toda a documentação solicitada neste edital, e 

as que vierem a ser solicitadas, a qualquer tempo, pela Comissão Administrativa da Lei Aldir 

Blanc no município de Picos/PI-PI para fins de complementação e verificação de veracidade 

de informações inseridas, bem como, as que se fizerem necessárias para fins de prestação de 

contas.  

__________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

CPF nº 
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RG nº 

  

ANEXO - V 

 

MODELO DE PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA 

 

 Conforme itens 4.1, XI e 4.2, XII, art. 9º da Lei nº 14.017/2020 e §4º, §5º e §6º, do 

art. 5º do Decreto nº 10.464/2020, fica determinado a apresentação de proposta de contra 

partida em bens ou serviços economicamente mensurável no valor de 15% (quinze por cento) 

dos espaços e coletivos culturais de grande porte; e de 10% (dez por cento) dos espaços 

culturais de médio porte, na realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos 

de escolas públicas ou de atividades em espaços públicas de sua comunidade, de forma 

gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com a Secretaria 

Municipal de Cultura de Picos/PI, mediante a aprovação da Comissão Administrativa da Lei 

Aldir Blanc no município. 

 Nesse sentido, o Espaço/Coletivo Cultural_________________________________, 

representado neste ato por seu representante legal, vem através deste termo estabelecer 

proposta de contrapartida da seguinte maneira: 

 Disponibilização de bens/serviços no tocante a ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, de 

maneira gratuita, a destinar-se para projetos sociais independentes ou realizar-se 

prioritariamente  voltadas a alunos de escolas públicas e pessoas em vulnerabilidade social 

do município de Picos/PI-PI, através da prestação de 05 a 10 horas efetivas de atividade em 

intervalos de_______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________, 

ou disponibilizando bens produzidos pelo espaço ou coletivo cultural até o montante total 

estipulado neste Edital, mediante prévia aprovação da Secretaria Municipal de Cultura, 

estabelecendo-se o valor de R$ ________________________________________________, 

(________________________________________________________________________) 

por hora de serviços prestados/apresentação/valor unitário dos bens, de modo a cumprir os 

10 a 15% estabelecidos no presente Edital. 

 

 

 

______________________________________________ 

Representante do Espaço/Coletivo Cultural 

RG nº 

CPF nº 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

  

 Declaro que Espaço/Coletivo Cultural _____________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

está ciente e concorda com as disposições previstas no EDITAL Nº 

02/2020/SECULT/PICOS: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 

DE ESPAÇOS E COLETIVOS CULTURAIS DE PICOS-PI PARA RECEBIMENTO 

DE SUBSÍDIO CULTURAL EMERGENCIAL (ART. 2º, INCISO II, LEI Nº 

14.017/2020 e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela 

veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de 

seleção.  

 

 

 

  

PICOS/PI, ____ de __________ de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Responsável legal pelo Espaço/Coletivo Cultural 

RG nº 

CPF nº 
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ANEXO VII– DECLARAÇÃO QUE A INSTITUIÇÃO NÃO POSSUI SERVIDOR 

PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PICOS/PI, COMO REPRESENTANTE 

LEGAL/MEMBRO DA DIRETORIA/SÓCIO ADMINISTRADOR/PROPRIETÁRIO 

E/OU PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO 

 

 

 Declaro que o Espaço/Coletivo Cultural __________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

não possui nenhum servidor do município de Picos/PI como representante legal/membro da 

diretoria/sócio administrador/proprietário e/ou presidente, ou que seja membro ou parente 

até 3º (terceiro) grau da Comissão Técnica de Execução da Lei Aldir Blanc no Município de 

Picos/PI, conforme Decreto nº 111, de 27 de agosto de 2020, que possui a atribuição de 

realizar os atos administrativos deste Edital. 

 

 

 

Picos/PI, ____ de ____________ de 2020 

 

________________________________________________ 

Representante Legal do Espaço ou Coletivo Cultural 

RG nº  

CPF nº 
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ANEXO VIII – MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS 

 Declaro para os devidos fins, que o espaço ou coletivo cultural _______________________ 

______________________________________________ e seus dirigentes não incorrem em 

quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada 

entidade:  

 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;  

 Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado 

o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 

bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.  

 Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas 

as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014; 

 Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação 

e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento 

público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de 

governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para 

participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 

de todas as esferas de governo; 

 Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e  

 Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 

irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 

Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta 

grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 

durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem 

os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 

 

Picos/PI, _____ de ______________, 2020 

 

_____________________________________________ 

Responsável legal pelo Espaço/Coletivo Cultural 

RG nº 

CPF nº 
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ANEXO IX – MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO 

NA LEI Nº 9.854/99 (REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO). 

 

 Declaro que o Espaço/Coletivo  Cultural ___________________________________ 

______________________________________, inscrito no CNPJ (se houver) nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

__________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do 

art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (se for 

o caso). 

 

 

Picos/PI, _____ de _____________, 2020 

 

 

_____________________________________________ 

Responsável legal pelo Espaço/Coletivo Cultural 

RG nº 

CPF nº 
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ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.º __________/ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº  

 

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PICOS, 

ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

XXXXXXX E XXXXXX TENDO POR OBJETO 

“CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO, 

HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO DOS 

ESPAÇOS E COLETIVOS CULTURAIS DO 

MUNICÍPIO DE PICOS-PI, APTOS A 

RECEBEREM SUBSÍDIO EMERGENCIAL 

CULTURAL PREVISTO NA LEI Nº 14.017/2020 

(LEI ALDIR BLANC) QUE SE DESTINA À 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

CULTURAIS AFETADAS E/OU 

INTERROMPIDAS PELA PANDEMIA DO 

NOVO CORONA-VÍRUS (SAR-COV-2).”. 

 

 

O MUNICÍPIO DE PICOS/PI, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua 

XXXXXXXXXXXXXX, cidade de Picos-PI, Estado do Piauí inscrito no CNPJ nº 

06.553.804/0001-02, neste ato representado por seu Secretário de Cultura, conforme portaria 

nº 290/2020, infra-assinados, doravante denominada simplesmente MUNICÍPIO e o 

Espaço/Coletivo Cultural ___________________________________________________, 

pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua.................................................................. , 

nº ............, Cidade ..................., Estado........................, inscrita no CNPJ (se houver) sob nº 

........................................., neste ato representada por seu (sua) representante legal o(a) Sr(a). 

................................................ , brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG 

n.º..................... , inscrito no CPF sob o n.º........................................... a seguir denominada 
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Espaço/Coletivo Cultural, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente 

instrumento, e em conformidade com o disposto no artigos 60 e 61, da Lei n.º 8.666/93 e 

demais legislações pertinentes, assim como pelas condições no EDITAL Nº 

02/2020/SECULT/PICOS: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 

DE ESPAÇOS E COLETIVOS CULTURAIS DE PICOS-PI PARA RECEBIMENTO 

DE SUBSÍDIO CULTURAL EMERGENCIAL (ART. 2º, INCISO II, LEI Nº 

14.017/2020, pelos termos da proposta do Espaço/Coletivo Cultural e pelas cláusulas a seguir 

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto a seleção, habilitação e credenciamento dos espaços e 

coletivos culturais do município de Picos-PI aptos a receberem subsídio emergencial cultural 

previsto na Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) que se destina à manutenção das atividades 

culturais afetadas e/ou interrompidas pela Pandemia do Novo Corona-Vírus (SAR-COV-2) 

conforme condições fixadas neste instrumento e seus anexos. 

1.2. Nesse ínterim, o Edital visa selecionar até 10 (dez) espaços culturais ou coletivos, de 

acordo com os critérios objetivos estabelecidos no presente Edital para cadastramento, 

seleção habilitação, credenciamento e posterior repasse do subsídio previsto no artigo 2º, 

inciso II, da Lei nº 14.017/2020. 

1.3. Integram e completam o presente Termo, para todos os fins de direito, obrigando as 

partes em todos os seus termos, as condições expressas no EDITAL Nº 

02/2020/SECULT/PICOS: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 

ESPAÇOS E COLETIVOS CULTURAIS DE PICOS-PI PARA RECEBIMENTO DE 

SUBSÍDIO CULTURAL EMERGENCIAL (ART. 2º, INCISO II, LEI Nº 14.017/2020, 

juntamente com seus anexos, a proposta do Espaço/Coletivo Cultural e o respectivo Plano de 

Trabalho. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1 O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente 

instrumento é de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) conforme crédito extraordinário, 

com atividade 13.392.0016.2171 – COVID 19 – Ações Emergenciais ao Setor Cultural – Lei 

Aldir Blanc (Lei nº14.017/20). 

2.2. O Município transferirá, para execução do presente contrato, recursos no valor de 

R$...........  (...............................................................................). 

2.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas pelo 

Município em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado estipulado 

no edital, transferidos eletronicamente na conta indicada pelo Espaço/Coletivo Cultural, 

sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta 

bancária vinculada a este instrumento, não havendo sob hipótese alguma antecipação de 

pagamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
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3.1 Para efeito de pagamento, serão observadas as cláusulas estabelecidas em contrato 

firmado com os espaços e coletivos culturais. 

a) Requerimento solicitando o pagamento do Subsídio Cultural (Anexo) 

b) Recibo com dados bancários inclusos; (Anexo) 

c) Cópia da Nota de Empenho; 

d) Cópia da Publicação do EDITAL nº 02/2020/SECULT/PICOS/PI: CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE ESPAÇOS, ENTIDADES, GRUPOS E 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNÍCIPIO DE PICOS/PI-PI PARA 

RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL (ART. 2º, INCISO II, LEI Nº 14.017/2020) na 

Imprensa Oficial; 

e) Comprovante de inscrição emitido pela Secretaria responsável; (Anexo I) 

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa Quanto 

Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa Da União e no verso a Confirmação 

de Autenticidade das Certidões Conjunta; 

j) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da Certidão Conjunta 

Negativa quanto a Dívida Ativa e Regularidades dos Tributos do Município; 

k) Prova de regularidade para com as obrigações trabalhistas, através Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas; 

l) Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS; 

m) Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP; 

3.2. Os documentos fiscais e formais que apresentarem incorreções serão devolvidas 

participante devidamente credenciado e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não 

ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração. 

3.3  Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação 

ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de 

entrega do material. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

4.1. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto 

do presente contrato, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos 

para os recursos transferidos.  

4.2. O Espaço/Coletivo Cultural deverá observar na realização de gastos para a execução do 

objeto do presente termo a obrigatoriedade da prestação de contrapartida a título de recursos 

próprios repassados ao término da Pandemia do Corona Vírus (SAR-COV-2), conforme 

estabelecidos na proposta de contrapartida apresentada no referido edital, bem como em 

definição conjunta junto à Secretaria de Cultura do Município de Picos-PI. 
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4.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão 

retidas nos seguintes casos:  

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

recebida;  

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento 

do espaço ou coletivo cultural em relação a obrigações estabelecidas no referido edital de 

chamamento público, bem como previsto neste Termo; 

III- quando o espaço ou coletivo cultural OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente 

as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle 

interno ou externo.  

4.4. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 

financeiros remanescentes, serão devolvidos ao Município no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 

providenciada pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS  

5.1. O presente contrato deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as 

cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial.  

5.2. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade 

do ato e responsabilidade do agente ou representante do espaço ou coletivo cultural, para:  

I- despesas cuja finalidade seja alheia ao objeto da parceria – subsídio emergencial cultural 

para manutenção do espaço físico e das atividades culturais desenvolvidas pela referida 

instituição nos moldes do art. 2º, inciso II, da Lei nº 14.017/2020 e arts. 5º a 8º do Decreto 

Presidencial nº 10.464/2020; 

II- pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 

parceria; 

III- a utilização imotivada dos recursos em desacordo com o previsto no plano de trabalho;  

IV - a aquisição de bens ou serviços fornecidos por qualquer dirigente, membro ou 

empregado, seu cônjuge e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo 

grau, inclusive nos casos em que fizerem parte do quadro societário da empresa a ser 

contratada;  

IX- multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a 

recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos do Município na liberação de 

recursos financeiros. 

CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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6.1. Os recursos orçamentários necessários para a execução do objeto do presente Edital de 

Chamamento Público, correrão por conta da seguinte dotação: 13.392.0016.2171 – COVID 

19 – Ações Emergenciais ao Setor Cultural – Lei Aldir Blanc (Lei nº14.017/20), devidamente 

reservada para este exercício, conforme Decreto Municipal nº 120/2020, de 25 de setembro 

de 2020. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

7.1. São obrigações dos Partícipes:  

I - MUNICÍPIO:  

a) somente liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao 

cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de 

execução do objeto do termo de contrato; 

 e) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, promovendo o monitoramento e a 

avaliação do cumprimento do seu objeto;  

f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro 

órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, 

enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 

responsabilidades;  

j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências 

de irregularidades na execução do objeto da parceria. 

II – ESPAÇO/COLETIVO CULTURAL:  

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste contrato;  

c) manter e movimentar os recursos na conta bancária, observado o disposto no art. 51 da Lei 

nº 13.019/2014, bem como vinculando-se ao plano de trabalho apresentado; 

d) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos 

recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos 

documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 

pela Lei nº 14.017/2020 e Decreto Presidencial nº 10.464/2020, bem como aos locais de 

execução do objeto;  

e) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

f) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste termo, não implicando 

responsabilidade solidária ou subsidiária do Município a inadimplência do 

ESPAÇO/COLETIVO CULTURAL em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 

sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;  

g) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta 

ao extrato deste termo, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da 

aplicação dos recursos. 
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h) Responsabilizar-se pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha 

a causar ao Município ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste termo, 

correndo exclusivamente às suas expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas 

judicial ou extrajudicialmente;  

o) Cumprir em sua integralidade, as exigências do Edital de Chamamento Público e seus 

anexos. 

 p) Corrigir, readequar ou realinhar, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto 

do contrato em que se verificarem incongruências, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução de forma inadequada.  

7.2. A fiscalização da parceria será feita pela Secretaria Municipal de Cultura através da 

Comissão Técnica de Execução da Lei Aldir Blanc no Município de Picos-PI, estabelecida 

pelo Decreto Municipal nº 111/2020.  

7.3. O Espaço ou Coletivo Cultural reconhece e declara expressamente a sua 

responsabilidade pelo atendimento das metas pactuadas e demais legislações, normas e 

regulamentos pertinentes a matéria. 

CLÁUSULA OITAVA–VIGÊNCIA 

8.1. O prazo para execução da presente parceria seguirá o cronograma estabelecido no Edital 

nº EDITAL Nº 02/2020/SECULT/PICOS: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

CREDENCIAMENTO DE ESPAÇOS E COLETIVOS CULTURAIS DE PICOS-PI PARA 

RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO CULTURAL EMERGENCIAL (ART. 2º, INCISO II, LEI 

Nº 14.017/2020) a partir da assinatura do presente termo. 

CLÁUSULA NONA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da 

Lei nº 13.019/2014, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes 

sanções: 

I. advertência; 

II. suspensão temporária da participação em chamadas públicas e impedimento de celebrar 

parceria ou contratos com órgãos e entidades do Município, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

III. declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria 

ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o espaço ou coletivo 

cultural ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso II. 

9.2. As sanções estabelecidas neste artigo são de competência exclusiva da Comissão Técnica 

de Execução da Lei Aldir Blanc no Município de Picos/PI, em conformidade com o Decreto 

Municipal nº 111, de 27 de agosto de 2020, facultada a defesa do interessado no respectivo 
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processo, no prazo legal da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de aplicação da penalidade. 

9.3. O prazo da penalidade mencionado no item anterior terá a sua contagem iniciada somente 

quando sanados os danos causados ao Município. 

9.4. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas 

impropriedades praticadas pelo espaço ou coletivo cultural no âmbito da parceria que não 

justifiquem a aplicação de penalidade mais grave. 

9.5. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas 

irregularidades na celebração, execução ou na prestação de contas da parceria e não se 

justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da 

infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes e os danos que dela provieram para o Município. 

9.6. A sanção de suspensão temporária impede o Espaço ou Coletivo Cultural de participar 

de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com o Município por prazo não 

superior a 02 (dois) anos. 

9.7. A sanção de declaração de inidoneidade impede o Espaço ou Coletivo Cultural de 

participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades 

de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que 

ocorrerá quando o espaço ou coletivo cultural ressarcir ao Município pelos prejuízos 

resultantes, e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade. 

9.8. Da decisão administrativa que aplicar as sanções caberá recurso administrativo, no prazo 

de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão. 

CLÁUSULA DECIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

10.1. A prestação de contas (PC) apresentada pelo Espaço/Coletivo Cultural deverá conter 

elementos que permitam a comissão técnica executiva da Lei Aldir Blanc no município de 

Picos-PI da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado 

conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a 

comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a 

prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos: 

I. ofício ou carta de apresentação da PC, com informação da parceria, número da parcela da 

qual se está prestando contas e dados da; 

II. declaração do dirigente do espaço ou coletivo cultural de que os recursos foram 

rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho, bem como do respectivo termo de 

recebimento, quando de sua conclusão; 

VI. extrato da conta bancária vinculada à parceria, reconhecido como hábil pela instituição 

financeira, com movimentação completa do período, inclusive das aplicações financeiras 

ocorridas; 
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VII. documentos comprobatórios originais das despesas realizadas à conta da parceria, como: 

notas fiscais, recibos, bilhetes de passagem, entre outros, com certificação, firmada por 

pessoa devidamente identificada, de que o material foi recebido, ou o serviço prestado, e 

corresponde às especificações contidas no comprovante; 

VIII. comprovantes das transferências, que deverá ser procedido em favor do credor da 

despesa paga; 

IX. guia de recolhimento do saldo de recursos não aplicados; 

X. guia de recolhimento de Imposto Sobre Serviços (ISS), em decorrência de retenção 

obrigatória; 

XI. relatório de execução do objeto, elaborado pelo Espaço ou Coletivo Cultural, contendo 

as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de 

metas propostas com os resultados alcançados; 

XII. relatório de execução financeira do termo, com a descrição das despesas e receitas 

efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de 

descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho; 

10.2. O comprovante de despesa deverá: 

I- estar preenchido com clareza e sem rasuras capazes de comprometer sua credibilidade, e 

conter inscrição certificando o recebimento das mercadorias/serviços; 

II- no caso de aluguel autorizado na parceria, ser acompanhado de cópia do contrato de 

locação, em nome do espaço ou coletivo cultural, na PC da primeira parcela de recursos 

repassados; 

10.3. As Notas Fiscais e recibos conterão: 

I. o nome, endereço e CNPJ (se houver) do Espaço ou Coletivo Cultural; 

II. a data de realização da despesa e a discriminação precisa de seu objeto, com identificação 

de seus dados, como tipo do material, quantidade, marca, modelo, etc.; 

III. os valores unitários e total das mercadorias adquiridas; 

V. Nome, endereço, e CNPJ do fornecedor ou prestador de serviços. 

10.4. A comprovação de despesa com serviços ou compras será feita mediante apresentação 

da nota fiscal correspondente, em primeira via, com indicação expressa do enquadramento 

de um dos itens do plano de trabalho, não sendo aceito recibo de qualquer espécie; 

10.5. O relatório de execução do objeto a ser apresentado pelo Espaço/Coletivo Cultural 

conterá: 

I - a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a PC; 

II - a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

III - os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença,  

fotos, vídeos, entre outros; 
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IV - os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver. 

10.6. O Espaço/Coletivo cultural prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 

recebidos no prazo de até 15 (quinze) dias do recebimento da primeira parcela para liberação 

da parcela subsequente, e 30 (trinta) dias após o recebimento da última parcela,  com a 

supervisão da Comissão Técnica de Execução da Lei Aldir Blanc no município de Picos; 

10.7. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de 

contas, o espaço ou coletivo cultural deve manter em seu arquivo os documentos originais 

que a compõem. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

11.1. O presente Termo será rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou obrigações pactuadas;  

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento 

apresentado;  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

12.1. O presente Instrumento de Parceria rege-se pelas disposições expressas na Lei 13.019, 

de 31 de julho de 2014, pela Lei nº 14.017/2020, pelo Decreto Municipal nº 111 de 27 de 

agosto de 2020 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente no que 

couber, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Picos-PI, com expressa renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as controvérsias oriundas da execução do 

presente instrumento.  

13.2. Fica estabelecida a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com 

a participação da Procuradoria Geral do Município, por meio de processo administrativo ou 

quaisquer dos instrumentos previstos na Lei Federal n. 13.140/2015. E por estarem justas e 

acertadas, as partes assinam o presente instrumento, para que possa produzir os seus legais e 

esperados efeitos.  

 

MUNICÍPIO DE PICOS-PI, _______ DE _________ DE 2020. 

 

........................................................................................................ 

Espaço ou Coletivo Cultural 

......................................................................................................... 

Secretário Municipal de Cultura 
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ANEXO XI– MODELO DE REQUERIMENTO 

Picos/PI – PI, ___ de _______ de 2020 

 
A Sua Senhoria o Senhor 

Geraldo Dantas Lelis 

Tesoureiro Municipal  

Picos/PI (PI) 

 

Assunto: Solicitação de Pagamento correspondente à concessão de subsídio emergencial ao setor cultural 

previsto na Lei nº 14.017/2020, conforme EDITAL Nº02/2020/SECULT/PICOS/PI: Chamamento público 

para credenciamento de espaços e coletivos culturais de Picos/PI-PI para recebimento de subsídio (art. 

2º, inciso II, Lei nº 14.017/2020). 

Ilmo. Senhor Tesoureiro do Município de Picos/PI (PI), 

O Espaço/coletivo Cultural ____________________________________________, portador do 

CNPJ (se houver) de nº______________________________________________________, representado pelo 

Sr(a) ______________________________________, portadora do RG de nº ____________________ e CPF 

de nº _____________________________ SSP-___, vem mui respeitosamente requerer de Vossa Senhoria 

que seja efetuado o pagamento correspondente ao Subsídio Emergencial Cultural, previsto no art. 2º, inciso 

II, da Lei nº 14.014/2020, conforme o EDITAL Nº02/2020/SECULT/PICOS/PI: Chamamento público para 

credenciamento de espaços e coletivos culturais de Picos/PI-PI para recebimento de subsídio (art. 2º, 

inciso II, Lei nº 14.017/2020),  no valor de R$______________(_____________________________________ 

________________________________________________________), conforme discriminado no EDITAL 

Nº02/2020/SECULT/PICOS/PI: Chamamento público para credenciamento de espaços e coletivos 

culturais de Picos/PI-PI para recebimento de subsídio (art. 2º, inciso II, Lei nº 14.017/2020), e na lista 

definitiva de contemplados, em anexo. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

__________________________________________________ 

 

CNPJ nº 

CPF nº  

RG sob nº SSP-PI  
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ANEXO XII – MODELO DE RECIBO 

RECIBO 

 

Declaro que o Espaço Cultural de nome: _______________________________________ 

__________________________, com o CNPJ de nº ____________________________________ recebeu do 

MUNICÍPIO DE PICOS/PI, inscrito sob o CNPJ nº 06.553.804/0001-02, a importância supra de R$ 

_________(__________________________________________________________________________) 

correspondente ao pagamento referente à concessão de subsídio emergencial ao setor cultural previsto na 

Lei nº 14.017/2020, conforme EDITAL Nº02/2020/SECULT/PICOS/PI: Chamamento público para 

credenciamento de espaços e coletivos culturais de Picos/PI-PI, em anexo. 

 

 

INFORMAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO: 

Banco:  

Agência: 

Operação:  

 

Conta Corrente:    

Titular:  

 

 

Firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual valor e conteúdo dando plena e total quitação. 

 

 

Picos/PI (PI), ____ de __________________ de _____. 

 

 

__________________________________________________ 

 

CNPJ nº 

CPF nº 

RG sob nº   
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