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                                                           ESTADO DA PARAÍBA
                                                     MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

EDITAL SEDUC PMC Nº 02 / 2020.
PRÊMIO LITERÁRIO “CABACEIRAS CULTURAL”


APRESENTAÇÃO


Este Edital tem o objetivo de premiar autores de Cabaceiras com subsídios para a publicação de obras literárias inéditas. Serão premiadas 04 propostas para a publicação de livros nos gêneros: Prosa e Poesia, além de 04 para a publicação de folhetos de cordel. Os prêmios individuais para livros serão de R$ 3.000,00 (três mil) e os de Cordel serão de R$ 600 (Seiscentos reais) para cada autor, perfazendo R$ 14.400,00 (Doze mil e quatrocentos).

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras (PB), por intermédio de sua Secretaria de Educação, Cultura e Desportos e nos termos da Lei Federal N° 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), torna público que estão abertas as inscrições para o Prêmio Literário “Cabaceiras Cultural”, destinado a premiar escritores, poetas e cordelistas de Cabaceiras, com subsídios financeiros para a publicação de obras literárias inéditas.

DO PRÊMIO LITERÁRIO “CABACEIRAS CULTURAL.”

Este concurso é denominado de PRÊMIO LITERÁRIO “CABACEIRAS CULTURAL”.

O PRÊMIO LITERÁRIO “CABACEIRAS CULTURAL” prevê a seleção de 08 obras literárias, ainda inéditas, que estejam devidamente aptas para edição e publicação.

Do total das obras a serem selecionadas, poderão ser premiadas até 04 (quatro) propostas para a publicação de livros nos gêneros prosa e poesia, além de 04 (quatro) folhetos de literatura de cordel.

O gênero Prosa, no instrumento deste Edital, poderá ser de textos ficcionais ou de Não Ficção, abrangendo obras como Romance, Coletâneas de Contos, ou Crônicas, História ou Memória.

02. DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES.

02.01. A inscrição no PRÊMIO LITERÁRIO “CABACEIRAS CULTURAL” é exclusiva para escritores e poetas naturais ou residentes no município de Cabaceiras-PB, com a devida comprovação de endereço.

02.02. Só serão aceitas inscrições de livros e folhetos inéditos, entendendo-se como inéditos aqueles que nunca tenham sidos publicados nesses formatos de impressão.

02.03. Os autores poderão inscrever suas obras como temas de livre escolha, desde que o conteúdo não afronte valores sociais relativos à raça, credo, opção sexual, gênero ou outros princípios de sociedade. 

02.04. No ato da inscrição, os originais da obra inédita, em sua totalidade, deverão ser anexados em formato PDF, obedecendo as normas da ABNT, com todas as páginas numeradas, em campo destinado no formulário de preenchimento dos dados.

02.05. As inscrições estarão abertas num período de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do Município, e somente poderão ser feitas de modo online com preenchimento do Formulário de Inscrição disponível no blog “Inscrição Lei Aldir Blanc” criado especialmente para a inscrição do Edital acima citado (https://leialdirblanccabaceiras.blogspot.com/).

02.06. No preenchimento da Ficha de Inscrição, o proponente deverá responder a todos os campos em aberto, com as seguintes informações, bem como o envio dos anexos solicitados:
a) – Identificação (Nome completo do autor ou organizador da obra);
b) – CPF; 
c) – Gênero;
d) – Data de Nascimento;
e) – Endereço;
f) – Comprovante de residência;
g) – Dados da obra;
h) - Anexo da obra;
i) - Termo de reponsabilidade.
j) - Dados bancários (Banco do Brasil)

DA AVALIAÇÃO

03.01. Secretaria de Educação, Cultura e Desportos de Cabaceiras, definirá, em tempo hábil, sobre a forma de composição da equipe que irá avaliar as propostas recebidas – podendo delegar, convocar ou convidar, respectivamente integrantes da própria secretaria e da sociedade para proceder com a escolha dos referidos prêmios.

03.02. É vedada a inscrição de profissionais que estarão integrando a Comissão de Seleção.

04. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO.

04.01. O resultado da premiação será divulgado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. 

04.02. Os autores não selecionados terão um prazo de 2 dias úteis, a contar da data de divulgação do resultado, para recorrer ou contestar qualquer premiação que esteja fora dos requisitos ou critérios desde Edital.

04.03.  O recurso deverá ser devidamente elaborado, datado e assinado pelo interessado, o qual deverá fundamentar e comprovar a consistência de suas alegações.

04.04. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos de Cabaceiras, no endereço Av. 04 de junho, nº 238, Cep.: 58480-000 no horário das 8h às 12h.

04.05.  Eventuais recursos ou contestações serão analisados, caso necessário pela Procuradoria Jurídica do Município, mediante suporte da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos no que couber.

04.05. Após análise, a Procuradoria jurídica emitirá parecer opinando pela procedência ou não do recurso interposto pelo participante.

05. DA PREMIAÇÃO

05.01. Os vencedores para a publicação de livros receberão cada um, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

05.02. Os vencedores para a publicação de Folhetos de Cordel, receberão, cada um, a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

05.03. O valor total de prêmios em dinheiro, para todos os gêneros selecionados, prevê um valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

05.04. Não havendo número suficiente de vencedores em qualquer gênero, seja por critérios técnicos ou por demandas de inscrições, a sobra do valor total poderá ser remanejada para outros gêneros e com o consequente acréscimo proporcional do número de vencedores desde que nos mesmos valores individuais correspondentes.

05.05. Não havendo número suficientes de vencedores, nem condições de remanejamento para outros gêneros, a sobra do valor total poderá ser transferida para outras linhas de fomento ou auxílio que estejam previstas na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).

05.06. O limite máximo para o lançamento para o lançamento das obras literárias será de até 90 dias a contar da data em que se encerrar o estado de calamidade pública no território nacional, reconhecido pelo decreto Legislativo nº 6, de 2020.

05.07. Todas as obras premiadas deverão mencionar na sua impressão – seja na contracapa do Livro ou do Folheto de Cordel, bem como no material de divulgação impresso para lançamento, as informações de sua seleção no presente edital, preferencialmente com o seguinte texto: ESTA OBRA FOI SELECIONADA NO PRÊMIO LITERARIO “CABACEIRAS CULTURAL” DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DA PREFEITURA DE CABACEIRAS COMO PARTE DAS AÇÕES DE FOMENTO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DE LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC.

05.08. Do total da tiragem de cada obra publicada, os autores ou organizadores deverão disponibilizar 50% dos exemplares constante no documento comprobatório de sua impressão ( Nota Fiscal) para a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos de cabaceiras, logo após o lançamento ou imediatamente após a impressão gráfica, para que os mesmos possam integrar os acervos das escolas da rede municipal.

05.09. A inscrição implica na plena concordância com os termos deste Edital.

05.10. Após a divulgação do resultado e dos prazos recursais a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos convocará os candidatos selecionados para que apresentem os documentos necessários a abertura do processo de pagamento do Prêmio - tais como Certidões Negativas, cópias de identidade e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e indicação da conta bancária.

05.11. Outras informações podem ser solicitadas junto à Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, através do e-mail pmcab.seduc@uol.com e pelo telefone: (83) 3356 1165.  

Cabaceiras, 28 de setembro de 2020.


Paulo Rogério Duarte Macêdo
Secretário municipal de educação, Cultura e Desportos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
                                                         ESTADO DA PARAÍBA
    MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

EDITAL SEDUC PMC Nº 02 / 2020.
PRÊMIO LITERÁRIO “CABACEIRAS CULTURAL”
ANEXO ÚNICO

Caso queira inscrever o seu projeto no PRÊMIO CABACEIRAS CULTURAL, preencha na integra o formulário anexo:
01 – Identificação (nome completo do autor(a)/organizador(a))

	- CPF


	– Gênero


(  ) Feminino
(  ) Masculino
(  ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir______________________
(  )Não quero informar.

	– Data de nascimento


	– Cidade natal


	– Endereço completo/ Telefone/e-mail


	– Comprovante de residência (anexar cópia legível)


	– Dados da obra (título, gênero, nº de páginas, a que público se dirige)


	– Anexar aqui o original de sua obra (formato PDF)


	– Termo de Responsabilidade


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROMISSO COM A MINHA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO “CABACEIRAS CULTURAL” CONSEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COM RECURSOS DE LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC ( LEI FEDERAL 14.017/2020), QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE COM A PUBLICAÇÃO DA REFERIDA OBRA NO PRÊMIO AQUI MENCIONADO, QUE CUMPRIREI TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E QUE OS ORIGINAIS SÃO DE MINHA INTEIRA AUTORIA.
(   ) Concordo;    (    ) Discordo
(obs.: Em caso de seleção, este documento deverá ser assinado na ocasião da entrega de outros documentos para a abertura do processo de pagamento)

	– Termo de concordância

(concordo com os termos do edital do PRÊMIO CABACEIRAS CULTURAL)
(   ) sim;      (   ) não.

                                           Nome completo e CPF
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EDITAL SEDUC PMC Nº 03 / 2020.
SUBSÍDIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS.

APRESENTAÇÃO


Este Edital tem o objetivo de oferecer subsídio mensal para 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, perfazendo R$ 27.746,88 (Vinte e sete mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras (PB), por intermédio de sua Secretaria de Educação, Cultura e Desportos e nos termos da Lei Federal N° 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), torna público que estão abertas as inscrições para o referido Edital que tem o objetivo de oferecer subsídio mensal para 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. 

01 DO SUBSÍDIO MENSAL

01.01.  Auxílio emergencial relativo ao Inciso II do Art. 2 da Lei Aldir Blanc, com vistas à seleção de benefícios para empresas, espaços ou entidades de cultura com atuação no município de Cabaceiras.

01.02. As empresas, espaços ou entidades culturais deverão realizar Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura do município no blog “Inscrição Lei Aldir Blanc” criado especialmente para a inscrição do Edital acima citado (https://leialdirblanccabaceiras.blogspot.com/" https://leialdirblanccabaceiras.blogspot.com/) termos do art. 7º Parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.017;

01.03. As empresas espaços ou entidades culturais deverão apresentar o pedido de solicitação do beneficio, em que conste a sua auto declaração com as informações sobre a interrupção de suas atividades e o impacto de seus danos em virtude da pandemia da Covid-19, além da indicação do(s) cadastros(s) em que estejam inscritos;

01.04.  Além do Pedido de Solicitação, os requerentes devem apresentar a sua proposta de bens ou serviços, economicamente mensuráveis, em atendimento ao disposto no Art. 9º da Lei Federal nº 14.017/2020;

01.05 Os requerentes deverão apresentar documentos comprobatórios das despesas informadas no cadastro do município, além de outras que não tenham sido indicadas no mesmo, se houver;

01.06 Os requerentes deverão apresentar documentos comprobatórios de suas atividades culturais, a exemplo de registros de trabalho em páginas e imprensa, redes sociais, fotos de atividades culturais, contratos ou qualquer outra comprovação curricular pelo menos nos últimos dois anos;
 
01.07 O subsídio mensal será concedido à 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;

01.08 A pessoa responsável pela gestão do Espaço de Cultura que não seja constituído juridicamente, será a única receptora do benefício em seu nome e deverá apresentar cópias dos seus documentos pessoais tais como RG, CPF, comprovante de residência e cópia do cartão da conta bancária;

01.09 As parcelas recebidas pelos beneficiários só poderão ser usadas para a manutenção da empresa, entidade ou espaço de cultura de acordo com as despesas mencionadas em toda a documentação solicitada;

01.10 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, com auxílio da Comissão Municipal de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc, poderá acompanhar, auxiliar e orientar o trabalho de manutenção dos espaços, quando necessário, a fim de verificar a correta aplicação dos recursos;

01.11 O beneficiário do subsídio mensal, num prazo de até 120 dias após o recebimento da última parcela, deverá apresentar a sua prestação de contas, referente ao uso do benefício, em relatório e cópias de notas fiscais, recibos ou outras comprovações de despesas, protocolando a referida documentação juto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos do município de Cabaceiras;

01.12 A prestação de contas, além do cumprimento da contrapartida, deverá comprovar que o subsídio mensal foi utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário;

01.13 A contrapartida a que se refere o inciso anterior, em bens ou serviços economicamente mensuráveis, deverá atender alunos da rede municipal de ensino, ou em atividades em espaço público da comunidade, em planejamento conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos;


02. DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES.

02.01. A inscrição no Edital é exclusiva para 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.

02.02. Serão aceitas inscrições de Pessoas Jurídicas e físicas;

02.03. As inscrições estarão abertas num período de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do Município, e somente poderão ser feitas de modo online com preenchimento do Formulário de Inscrição disponível no blog “Inscrição Lei Aldir Blanc” criado especialmente para a inscrição do Edital acima citado (https://leialdirblanccabaceiras.blogspot.com/);


02.04. No preenchimento da Ficha de Inscrição, o proponente deverá responder a todos os campos em aberto, com as seguintes informações, bem como o envio dos anexos solicitados:
a) – Identificação (Nome completo do autor ou organizador da obra);
b) – CPF; 
c) – Gênero;
d) – Data de Nascimento;
e) – Endereço;
f) – Comprovante de residência;
g) - Termo de reponsabilidade.

03 DA AVALIAÇÃO

03.01. Secretaria de Educação, Cultura e Desportos de Cabaceiras, definirá, em tempo hábil, sobre a forma de composição da equipe que irá avaliar as propostas recebidas – podendo delegar, convocar ou convidar, respectivamente integrantes da própria secretaria e da sociedade para proceder com a escolha dos referidos prêmios.

03.02. É vedada a inscrição de profissionais que estarão integrando a Comissão de Seleção.

04. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO.

04.01. O resultado do deferimento do auxílio será divulgado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras.

04.02. As empresas, espaços ou entidades culturais não selecionados terão um prazo de 5 dias úteis, a contar da data de divulgação do resultado, para recorrer ou contestar qualquer premiação que esteja fora dos requisitos ou critérios desde Edital.

04.03.  O recurso deverá ser devidamente elaborado, datado e assinado pelo interessado, o qual deverá fundamentar e comprovar a consistência de suas alegações.

04.04. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos de Cabaceiras, no endereço Av. 04 de junho, nº 238, Cep.: 58480-000 no horário das 8h às 12h.

04.05.  Eventuais recursos ou contestações serão analisados, caso necessário pela Procuradoria Jurídica do Município, mediante suporte da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos no que couber.

04.05. Após análise, a Procuradoria jurídica emitirá parecer opinando pela procedência ou não do recurso interposto pelo participante.

05. DA PREMIAÇÃO

05.01. Os valores definidos para o benefício serão, em regra geral para todos os contemplados, na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais em até duas parcelas atendendo ao limite mínimo estabelecido no Art. 7º da Lei Federal nº 14.017/2020, salvo em casos alarmantes de eventual(is) espaço(s) de cultura, cujas despesas sejam comprovadamente superiores a esse piso, podendo ser contemplados com valores maiores considerando a demanda de pedidos e o volume de recursos disponíveis;

05.02. Para o recebimento da segunda parcela, o beneficiário deverá apresentar prestação de contas parcial em relação à utilização da primeira parcela, de acordo com as despesas informadas anteriormente, admitindo-se a possibilidade de saldo de até 40% (quarenta por cento) disponível em caixa, em relação a parcela anterior, caso as despesas não tenham sido quitadas em sua totalidade.

05.03. Não havendo número suficiente de vencedores em qualquer gênero, seja por critérios técnicos ou por demandas de inscrições, a sobra do valor total poderá ser remanejada para outros gêneros e com o consequente acréscimo proporcional do número de vencedores desde que nos mesmos valores individuais correspondentes.

05.04. Não havendo número suficiente de contemplados, a sobra do valor total poderá ser transferida para outras linhas de fomento ou auxílio que estejam previstas na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).

05.05. A inscrição implica na plena concordância com os termos deste Edital.

05.06. Após a divulgação do resultado e dos prazos recursais a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos convocará os contemplados para que apresentem os documentos necessários a abertura do processo de pagamento do Prêmio - tais como Certidões Negativas, cópias de identidade e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e indicação da conta bancária.

05.07. Outras informações podem ser solicitadas junto à Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, através do e-mail pmcab.seduc@uol.com e pelo telefone: (83) 3356 1165. 

Cabaceiras, 28 de setembro de 2020.


Paulo Rogério Duarte Macêdo
Secretário municipal de educação, Cultura e Desportos

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

ANEXO ÚNICO

Caso queira inscrever para o recebimento do auxílio, preencha na integra o formulário anexo:
01 – Identificação (nome completo )

	- CPF


	– Gênero


(  ) Feminino
(  ) Masculino
(  ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir______________________
(  )Não quero informar.

	– Data de nascimento


	– Cidade natal


	– Endereço completo/ Telefone/e-mail


	– Comprovante de residência (anexar cópia legível)


07 – Descreva resumidamente as suas atividades

08– Termo de Responsabilidade

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROMISSO COM A MINHA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO “CABACEIRAS CULTURAL” CONSEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COM RECURSOS DE LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC ( LEI FEDERAL 14.017/2020), QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE COM A PUBLICAÇÃO DA REFERIDA OBRA NO PRÊMIO AQUI MENCIONADO, QUE CUMPRIREI TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E QUE OS ORIGINAIS SÃO DE MINHA INTEIRA AUTORIA.
(   ) Concordo
(    ) Discordo
(obs.: Em caso de seleção, este documento deverá ser assinado na ocasião da entrega de outros documentos para a abertura do processo de pagamento)

	– Termo de concordância

(concordo com os termos do edital do PRÊMIO CABACEIRAS CULTURAL)
(   ) sim
(   ) não
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ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

EDITAL SEDUC PMC Nº 01 / 2020.
AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras (PB), por intermédio de sua Secretaria de Educação, Cultura e Desportos e nos termos da Lei Federal N° 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), torna público que está aberto o edital CHAMADA PÚBLICA, para credenciamento de propostas com a oferta de bens e  artístico-culturais a serem adquiridos pelo governo municipal.


APRESENTAÇÃO


Este Edital visa selecionar propostas de agentes Culturais, pessoas físicas, que tenham bens a serem adquiridos pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras (PB) -, tais como livros, pinturas ou esculturas e peças artesanais de acordo com as condições dos valores propostos por cada proponente a preço de mercado local, perfazendo um total de R$ 15.600 (Quinze mil e seiscentos) para todas as aquisições. 

DO OBJETO

O objeto da presente CHAMADA PÚBLICA é a seleção de propostas com a oferta de bens artísticos-culturais, em quantidades indefinida de acordo com os recursos previstos para a aquisição de produtos de criação e de patrimônio preservado por pessoas ou agentes culturais.

Os proponentes poderão apresentar propostas para as vendas de bens de sua criação ou propriedade tais como pacotes de livros, pinturas ou esculturas, peças artesanais ou outros bens materiais.

Os valores dos bens serão indicados pelos proponentes no ato de inscrição, em campo específico para essas informações no formulário de preenchimento de dados.

01.04 Em caso de seleção da proposta, os valores propostos poderão ser negociados entre o proponente e a Comissão de Avaliação, considerando a demanda de inscrições e analise de valores de mercado, caso necessário.

Todos os bens adquiridos farão parte do acervo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos de Cabaceiras, a serem distribuídos em seus equipamentos de cultura como museus, bibliotecas ou escolas da rede municipal de ensino, conforme a especificidade do material.


02. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES.
02.01. A inscrição poderá ser realizada por artistas autônomos com propostas de bens materiais e/ou produtos de sua criação ou propriedade de acervos de personalidades da história do município, de forma que possa contribuir para a preservação da memória cultural.

02.02. Só serão aceitas inscrições de Pessoas Físicas.

02.03. Escritores, poetas e artistas de forma geral poderão apresentar propostas para a aquisição de pacotes de livros de sua autoria, assim como quadros e conjuntos de peças artísticas com a quantidade de exemplares ou apenas o exemplar de uma única obra, conforme cada caso. 

02.04. Nos casos do item anterior, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, juntamente com a Comissão de Seleção poderá adquirir, a seu critério e de acordo com os recursos disponíveis, o quantitativo de exemplares dos bens para aquisição.

02.05. As inscrições estarão abertas para proponentes do município de cabaceiras e residentes que comprovem residência conforme documento comprobatório.

02.06 As inscrições estarão abertas num período de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do Município, devendo o proponente apresentar toda documentação exigida no ato da inscrição que somente poderão ser feitas de modo online com preenchimento do Formulário de Inscrição disponível no blog “Inscrição Lei Aldir Blanc” criado especialmente para a inscrição do Edital acima citado (https://leialdirblanccabaceiras.blogspot.com/" https://leialdirblanccabaceiras.blogspot.com/). 

02.07. No preenchimento da Ficha de Inscrição, o proponente deverá responder a todos os campos em aberto, com as seguintes informações, bem como o envio dos anexos solicitados:
a) – Identificação (Nome completo do autor ou organizador da obra);
b) – CPF; 
c) – Gênero;
d) – Data de Nascimento;
e) – Endereço;
f) – Comprovante de residência;
g) – Dados da obra;
h) - Anexo da obra;
i) - Termo de reponsabilidade.
Obs.: A inobservância em um dos itens na ficha de inscrição o proponente não terá a sua inscrição efetivada.

DA AVALIAÇÃO

03.01. A prefeitura de Cabaceiras, definirá, em tempo hábil, sobre a forma de composição da equipe que irá avaliar as propostas recebidas – podendo delegar, convocar ou convidar, respectivamente integrantes da própria secretaria e da sociedade para proceder com a escolha dos referidos prêmios.

03.02. É vedada a inscrição de profissionais que estarão integrando a Comissão de Seleção.

03.03 Não há um número previsto de propostas a serem selecionadas, o que será estabelecido de acordo com o quantitativo de inscritos, importância dos bens e propostos para a aquisição e o somatório dos recursos destinados a este edital.

03.04 Todas as propostas selecionadas, conforme cada caso de bens com seus valores ofertados pelos proponentes receberão valores diferentes entre si pela Comissão de Seleção de acordo com o orçamento.

03.05 Em caso de alteração nos valores propostos no ato da inscrição, qualquer pessoa contemplada poderá formular a sua desistência na venda dos bens, caso não esteja de acordo com os valores.

03.06 O valor máximo a ser pago por este edital será de até R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos) com as propostas enviadas 

03.07 Não havendo número suficiente de contemplados, seja por critérios técnicos ou demanda de inscrições, a sobra ou valor total poderá ser transferida para outras linhas de fomento ao auxílio que estejam previstas na Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).

04. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO.

04.01. O resultado da premiação será divulgado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. 

04.02. Os proponentes não selecionados terão um prazo de 2 dias úteis, a contar da data de divulgação do resultado, para recorrer ou contestar qualquer premiação que esteja fora dos requisitos ou critérios desde Edital.

04.03.  O recurso deverá ser devidamente elaborado, datado e assinado pelo interessado, o qual deverá fundamentar e comprovar a consistência de suas alegações.

04.04. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos de Cabaceiras, no endereço Av. 04 de junho, nº 238, Cep.: 58480-000 no horário das 8h às 12h.

04.05.  Eventuais recursos ou contestações serão analisados, caso necessário pela Procuradoria Jurídica do Município, mediante suporte da Comissão de Avaliação no que couber.

04.06. Após análise, a Procuradoria jurídica emitirá parecer opinando pela procedência ou não do recurso interposto pelo participante no prazo de dois dias com publicação no site desta Prefeitura.

05. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

05.01. A inscrição implica na plena concordância com os termos deste edital.

05.02. Outras informações podem ser solicitadas junto à Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, através do e-mail pmcab.seduc@uol.com e pelo telefone: (83) 3356 1165. 

                                                                                

  Cabaceiras, 15 de setembro de 2020.

Paulo Rogério Duarte Macêdo
Secretário de Educação, Cultura e Desportos de Cabaceiras





ANEXO ÚNICO


Caso queira inscrever no edital AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS, preencha na integra o formulário anexo:

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – EDITAL Nº 01  /2020
AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS

01 – Identificação (nome completo do proponente):

	– CPF:


	– Gênero:

(  ) Feminino
(  ) Masculino
(  ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir______________________
(  )Não quero informar.

	– Data de nascimento:



	– Endereço completo/ Telefone/e-mail:



	– Comprovante de residência (anexar cópia legível)


	– Marque o tipo de bem cultural oferecido.


(   ) Livro(s)
(   ) Folheto(s)
(   ) Pintura ( tela(s), quadro(s), etc)
(   ) Esculturas
(   ) Outros. Especifique___________________________

	– Descreva brevemente o seu ramo de atuação


	 - Descreva claramente o que você está oferecendo


	– Informação sobre a propriedade


	– Quantidade oferecida


	– Descreva o estado de conservação dos bens oferecidos


	– Arquivo(s) dos bens oferecidos (fotos)


	– Valor da proposta


	– Termo de Responsabilidade


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROMISSO COM A MINHA INSCRIÇÃO NO EDITAL “AQUISIÇÃO DE BENS  CULTURAIS,” PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, QUE O VALOR PROPOSTO NA MINHA INSCRIÇÃO, PODERÁ SER ADEQUADO, CONFORME A DEMANDA DE INSCRITOS ASSIM COMO A QUANTIDADE AMPLIADA OU REDUZIDA EM RELAÇÃO AOS BENS QUE ESTOU OFERECENDO E QUE TAMBÉM PODEREI APRESENTAR DESISTÊNCIA CASA NÃO CONCORDE COM A PROPOSTA DA REFERIDA SECRETARIA.  
(   ) Concordo
(    ) Discordo
(obs.: Em caso de seleção, este documento deverá ser assinado na ocasião da entrega de outros documentos para a abertura do processo de pagamento)

                                                                   Nome e CPF





