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_,,GABINETE DO PREFEITO 

PREMIO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL 

LEI ALDIR BLANC- FARIAS BRITO-CE 

EDITAL DE SELE<;AO LEI ALDIR BLANC N° 001, de 16 de novembro de 2021 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, par meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, 
com fundamento nas disposicoes da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020 e da Lei Federal n° 
14.150 de 12 de maio de 2021, que dispoe sabre acoes emergenciais destinadas ao setor cultural a serem 
adotadas em decorrencia dos efeitos economicos e sociais da pandemia da Covid, nos terrnos do Decreto 
Federal n° 10.464, de 17 de agosto de 2020, Decreto Federal n° 10.751 de 22 de julho de 2021, Decreto 
Municipal n° 499 de 22 de outubro de 2021, e, no que couber, das demais legislacoes aplicaveis a rnateria, 
toma publico o processo de inscricao e selecao publica que regulamenta o PREMIO DE FOMENTO E 
INCENTIVO CULTURAL- Lei Aldir Blanc - Farias Brito. 

O presente Edita) contem 05 ( cinco) anexos: 
Forrnulario de Inscricao (Anexo I) 
Carta de Autorizacao do Coletivo (Anexo II) 
Formulario de Recurso (Anexo ill) 
Modelo Declaracao de Endereco (Anexo IV) 
Minuta do Termo de Premiacao (Anexo V) 

1. DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES E OBJETIVOS 
1.1. 0 Premio de Fomento e lncentivo Cultural - Lei Aldir Blanc -e uma das acoes referentes aoinciso III, 
do artigo 2° da Lei Federal n° 14.017/2020-Lei de Emergencia Cultural Aldir Blanc, que dispoe sabre acoes 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrencia dos efeitos economicos e sociais 
da pandemia da Covid 19, alem da promocao e democratizacao do acesso as politicas culturais para o 
fomento de bens e services no cam po das artes e da cultura em todo o munici pio de Farias Brito, em 
consonancia com os seguintes objetivos: 

Assegurar a protecao dos direitos culturais da populacao durante a situacao de emergencia e efeitos 
econornicos e sociais em decorrencia da Covid 19, tendo em vista que estes sao direitos fundamentais e 
essenciais a qualidade da vida humana, contribuindo para a inclusao social e o senso de pertencimento, 
identidade, sensibilidade e empatia; 
Promover o acesso a cultura, de forma inovadora, criativa e inclusiva, para amenizar o impacto advindo das 
medidas necessarias adotadas para o enfrentamento do nova coronavirus, notadamente a necessidade de 
isolamento social; 
Valorizar a arte e a producao artistica do municfpio, coma forma de garantir acesso continuado a vida 
cultural, incentivando a sustentabilidade de espacos culturais, grupos, artistas, tecnicos e fazedores de cultura 
em geral do municipio de Farias Brito; 

Estimular processos criativos para a experimentacao e a inovacao nos campos da Cultura Popular, 
esanato, Musica, Artes Cenicas, Audio Visual, Danca, Literatura, entre outras linguagens artisticas e do 

conhecimento; 

Reconhecer a importancia e incentivar a atuacao de espacos culturais, grupos, instituicoes, coletivos, e 
agentes culturais individuais que promovem a educacao, a arte e a cultura no municfpio de Farias Brito. 
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2.1. 0 presente premio constitui-se no reconbecimento e no fomento de processos de arte e cultura de Farias 
Brito. 
2.2. Cada proponente podera inscrever apenas 01 (uma) proposta, que deve estar enquadrada em qualquer 01 
(uma) das categorias de premiacao: 
Categoria I - Coletivos com atua�ao Cultural 
Categoria II Grupos Artisticos Culturais (musica, danca, cultura tradicional popular) 
Categoria ill - Trajetorias Artisticas e Culturais - Agentes Culturais lndividuais - segmento Musica, 
Artes Visuais (artesanato, pintura, desenbo, fotografia); Cultura tradicional popular; audio visual; teatro; 
danca; Literatura. 
Categoria IV - Incentivo a Manuteneao de Espacos de Arte e Cultura 

2.3. Em caso de inscricao do mesmo (a) candidato(a) em categorias diferentes, sera considerada apenas a 
ultima inscricao. 

3. DAS CATEGORIAS DE PREMIAf;AO 
3.1. Categoria I - Coletivos com atuacao Cultural 
Destina-se a reconbecer e estimular a manutencao das atividades de coletivos que atuam por meio de mais de 
uma vertente cultural, com vistas ao reconhecimento das representacoes coletivas em suas manifestacoes, 
trajet6rias e acoes, praticadas de fonna gratuita, que compartilham das experiencias, mem6rias e tradicoes do 
povo, estabelecendo ligacoes com a dinamica do cotidiano, na preservacao e promocao da cultura do 
municipio. 

3 .1.1. Entende-se que nesta categoria sejam reconbecidas e incentivadas acoes paraa manutencao das 
atividades de grupos/coletivos, que envolvam iniciativas de promocao da educacao, da Cultura, da historia, 
da mem6ria nos seus mais variados aspectos, de acordo com o quadro abaixo: 

SEGMENTO CULTURAL DESCRICA.O N° DE PREMIOS 
Coletivo com atuacao Cultural Coletivos com atuacao cultural 02 

que ofertam, de forma gratuita, 
prograrnacao, services, 
formacao e hens culturais a 
comunidade. 

.. 

3.2.Categoria II - Grupos Artisticos Culturais (musica, danca, cultura tradicional popular) 
Destina-se a reconbecer a importancia dos grupos culturais e artisticos e a relevancia de suas trajet6rias, 
incentivar e fomentar as suas atividades e sua manutencao, com acoes de difusao e fruicao cultural que 
possibilitem auniversalizacao do acesso a cultura, influenciando na formacao de identidades e na 
transformacao social. 
3 .2.1. Entende-se que nesta categoria seja reconbecida e incentivada a continuidade da criacao artistica e da 
expressao cultural de um povo, como estimulo a manutencao de atividades em grupo, a preservacao da 
hist6ria, da mem6ria e das tradicoes, de acordo com o quadro abaixo: 

SEGMENTO CULTURAL DESCRI AO N° DE PREMIOS 
Categoria II "A" - Grupo de Grupo Artistico que atua no segmento 01 
Atuacao Artistica Cultural - de musical de pequeno porte - com 

e ueno orte . forma ao de ate 04 uatro membros 
Categoria II "B" - Grupo Grupo Artistico Cultural, com 04 
Artistico Cultural de rnedio e formacao de mais de 05 membros, que 
grande porte atua nos segmentos da Musica, 

-----L-----:::::;;;;;;;t;ultu a Tradic· I PomtiiaE:::Ciiru�l::=======::::'1----- 
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3.3. Categoria ID - Trajetorias Artisticas e Culturais - Agentes Culturais lndividuais - Segmento 
Musica, Artes Visuais (artesanato, pintura, desenho, fotografia), Cultura tradicional popular, audio visual, 
teatro, danca, literatura. 
Destina-se a premiar artistas pelo conjunto de sua obra, reconhecendo a irnportancia da sua trajet6ria de 
atuacao na linguagem artistica cultural da Musica, com vistas a otimizacao de suas atividades artisticas e 
culturais. 
3.3.1. A Premiacao tern como objetivo alcancar os artistas e fazedores de cultura, cuja trajet6ria na realizacao 
de trabalhos culturais e artisticos, e reconhecida e sua atuacao tern importancia e contribui para o 
desenvolvimento e enriquecimento cultural de Farias Brito, conforme quadro abaixo: 

LCNGUAGEM/SEGMENTO N° DE PREMIOS 
Agentes Culturais Individuais dos segmentos 95 
Musica, Artes Visuais (artesanato, pintura, 
desenho, fotografia), Cultura tradicional 
popular, audio visual, teatro, danca, literatura 

3..4. Categoria IV - Incentivo a Manutencao de Espaeos de Arte e Cultura 
O Premio destina-se a reconhecer e apoiar a manutencao das atividades de Espacos Culturais que atuam no 
municipio de Farias Brito na promocao de arte, cultura e educacao, com vistas ao reconhecimento e 
incentivo para a continuidade das acoes que envolvam a promocao da cultura local, conforme quadro abaixo: 

LINGUAGEM/SEGMENTO N° DE PREMIOS 
- 

Espacos de Arte e cultura 02 

3 .4.1.Para fins deste Premio compreende-se como Espacos Culturais todos aqueles organizados e mantidos 
por pessoas, organizacoes da sociedade civil, empresas culturais, organizacoes culturais cornunitarias, 
cooperativas com finalidade cultural e instituicoes culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam 
dedicados a realizar atividades artisticas e culturais, tais como: 

I - Pontos e pontoes de cultura; 
II - Teatros independentes; 
ill - Escolas de musica, de capoeira e de artes e estudios, companhias e escolas de danca; 
IV - Circos; 
V - Cineclubes; 
VI - Centros culturais, casas de cultura e centros de tradicao regionais; 
VII - Museus comunitarios, centros de memoria e patrimonio; 
VII - Bibliotecas comunitarias; 
IX - Espacos culturais em comunidades indigenas; 
X - Centros artisticos e culturais afro-brasileiros; 
XI - Comunidades quilombolas; 
XII - Espacos de povos e comunidades tradicionais; 
Xill - Festas populares, inclusive o camaval e o Sao Joao, e outras de carater regional; 
XIV - Teatro de rua e demais expressoes artisticas e culturais realizadas em espacos publicos; 
A'V - Livrarias, editoras E sebos; 
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XVII - Estudios de fotografia; 
XVIII - Produtoras de cinema e audiovisual; 
XIX - Atelies de pintura, moda, designe artesanato; 
XX - Galerias de arte e de fotografias; 
XXI - Feiras de arte e de artesanato; 
XXII - Espacos de apresentacao musical; 
XXIII - Espacos de literatura, poesia e literatura de cordel; 
XXIV - Espacos e centros de cultura alimentar de base comunitaria, agroecol6gica e de culturas 

originarias, tradicionais e populares; 
XXV - Outros espacos e atividades artisticos e culturais validados nos cadastros aos quais se refere o 

art. 7° da Lei 14.017/2020. 

4. DOS RECURSOS OR<;AMENTARIOS E FINANCEmos 
4.1.0s recursos do presente Edita) sao oriundos da Lein° 14.017/2020 - Lei de Ernergencia Cultural Aldir 
Blanc, que disponibilizara o aporte financeiro no valor total de R$ 164.435,00 (cento e sessenta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais), para pagamento de proponentes selecionados. 
4.2. Serao selecionadas 104 (cento e quatro) proponentes, conforme descrito no quadro abaixo: 

CATEGORIA N° DE 
PROPONENTES 
APOIADOS 

VALOR DE PREMIO VALOR DE APOIO 
POR PROPONENTE POR CATEGORIA 

Categoria I - Coletivo Cultural- 02 
Associacao Cornunitaria com 
atua ao cultural 
Categoria II "A" - Grupos 01 
Artisticos Culturais (musica, 
danea, cultura tradicional 
popular) - Grupo de Atuacao 
Artistica Cultural - de pequeno 

orte 
Categoria II "B" - Grupos 04 
Artisticos Culturais (nnisica, 
danca, cultura tradicional 
popular) Grupo Artistico 
Cultural de media e ande orte. 
Categoria ID - Trajet6rias 95 
Artisticas e Culturais - Agentes 
Culturais lndividuais 
Segmento Musica, Artes Visuais 
(artesanato, pintura, desenho, 
fo ografia), Cultura tradicional 

opular, audio visual, teatro, 
dan a, literatura. 
Categoria IV - Incentivo a 02 
Manutencao de Espaeos de Arte 
e Cultura 

R$ 10.000,00 

R$ 3. 000,0 

R$ 6.500,00 

1.000,00 

10.217,50 

20.000,00 

R$ 3. 000,0 

26.000,00 

95.000,00 

20.435,00 
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4.3. Havendo insuficiencia de PROPONENTES selecionados para suprir o nurnero de vagas disponibilizadas 
e sabra de recursos de uma ou mais categorias, referente a este chamamento publico, o saldo remanescente 
podera ser direcionado a comtemplar proponentes classificados fora do numero de vagas ofertadas, em 
conformidade com a categoria de inscricao do proponente e valor do premio. 
4.3. I. No caso em que o total de classificados for inferior ao numero de vagas disponibilizadas a so bra de 
recursos sera objeto de rateio entre os selecionados de uma mesma categoria, de forma igualitaria e 
isonornica, em acordo com as determinacoes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude de 
Farias Brito. 

5. DAS CONDI<;OES DE P ARTICIP A<;AO 
5.1.Poderao participarpessoas Fisicas e Juridicas, Grupos e Coletivos, Espacos Culturais com ou sem 
constituicao juridica, ou qualquer pessoa residente e domiciliado na cidade de Farias Brito-CE, maior 
de 18 (dezoito) anos, com atuacao artistica cultural ha no minimo 02 anos. 
5.2. 0 proponente, pessoa Fisica - Agente Cultural Individual, s6 podera inscrever Ol(uma) proposta na 
categoria ill- Trajetorias Artisticas e Culturais - Agentes Culturais lndividuais, do presente Edital. 
5.3. 0 Proponente, Pessoa Juridica, Grupo e Coletivo, s6 podera inscrever 01 (uma) proposta em uma das 
categorias: Categoria I - Coletivos com atuacao Cultural; Categoria II - Grupos Artisticos Culturais 
(musica, danca, cultura tradicional popular). 
5.4. 0 Proponente Espaco de Arte e Cultura so podera inscrever 01 (uma) proposta em uma das categorias: 
Categoria IV - Incentivo a Manutencao de Espaeos de Arte e Cultura 
5.3.1. A inscricao apresentada pela Pessoa Juridica, Grupo, Coletivo e Espaco Cultural devera indicar a 
Pessoa Fisica responsavel pela inscricao, com idade igual ou maior de 18 (dezoito) anos, residente e 
domiciliada no municipio de Farias Brito-CE e com atuacao no campo artistico cultural ha pelo menos 02 
anos. 

6. DA DIVULGA<;AO E DAS INCRI<;OES 
6.1.As inscricoes estarao disponiveis no periodo de 18 a 26 de novembro de 2021. As inscricoes sao gratuitas 
e exclusivamente de forma presencial, entregues no horario de 08h as 16h, na sede da Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Juventude de Farias Brito-CE, localizada na Rua Dr. Raimundo Alves Bezerra, SIN - 
Centro Cultural Maria Marieta. 

6.2. 0 Edita) de selecao estara disponivel para download no site oficial do Governo Municipal pelo endereco 
eletronico www.fariasbrito.ce.gov.br ou de forma fisica na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Juventude, no endereco acima referenciado. 

6.3. Todas as informacoes fomecidas no ato da inscricao deverao ser verfdicas e atualizadas. Nao serao 
aceitas propostas entregues apos o prazo de inscricoes ou materiais postados via Correios 

6.4. Para efeito de inscricao neste Edita!, todos os proponentes deverao estar previamente cadastrados no 
Mapa Cultural do Ceara, no seguinte endereco: https://mapacultural.secult.ce.gov.br 

6.4.1. 0 Mapa Cultural do Ceara e um banco de dados que compoe o Sistema de Informacoes Culturais do 
Ceara (Siscult). 0 cadastro no Mapa Cultural do Ceara se constitui em uma pagina on-line do(a) 
candidato(a), cujas informacoes e documentos inseridos sao para fins de apresentacao de curricula e/ou 
portfolj de projetos e acoes que comprovam o historico de atuacao profissional no campo artistico-cultural. 

6 . Para participar do Edita!, o candidato devera preencher o formulario de inscricao (ANEXO I) com os 
dados pessoais, dados bancarios e informacoes de atuacao cultural, assinar e anexar todos os documentos 
obrigat6rios, colocar em um envelope e protocolar na Secretaria Municipal de Cultura, juntamente com os 
seguintes documentos, considerados obrigatorios para a habilitacao da inscricao, observada a documentacao 
pertinente a cada categoria do proponente: 
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a) Proponente Pessoa Fisica- Agente Cultural Individual: 
I - Formulario de Inscricao (Anexo 1), devidamente preenchido e assinado (obrigatorio); 
II C6pia da cedula de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Flsica (CPF) 
( obrigatorio ); 
III - Comprovante de endereco com data dos ultimas 3 meses antes da inscricao ou 
declaracao de residencia - conforme modelo (Anexo IV) (obrigat6rio); 
IV - C6pia do cartao da conta bancaria indicada no formulario de inscricao (obrigatorio). 

b) Proponente Grupo, Coletivo, Espaco Cultural sem constituleao Juridica: 
I - Forrnulario de Inscricao (Anexo 1), devidamente preenchido e assinado pelo(a) representante do Grupo ou 
do Coletivo Cultural (obrigatorio); 
II C6pia da cedula de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) 
( obrigatorio ); 
III - Comprovante de endereco com data dos ultimas 3 meses antes da inscricao ou 
declaracao de residencia, do representante do Coletivo Cultural - conforme modelo (Anexo III) 
(obrigatorio); 
IV - Carta de Autorizacao do Grupo ou Coletivo Cultural (Anexo II), com indicacao do RG e CPF dos 
membros do Coletivo que indicarem o(a) seu(sua) respectivo(a) representante e assinarem a Carta 
( obrigat6rio ). 
V - C6pia do cartao da conta bancaria indicada no formulario de inscricao (obrigat6rio). 

c) Proponente Pessoa Juridica: 
I - Formulario de Inscricao (Anexo 1), devidamente preenchido e assinado pelo(a) representante da 
Instituicao ( obrigatcrio ); 
II - C6pia simples do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), que comprove constituicao juridica de, 
no minima, 02 (dais) anos (obrigatorio); 

III - C6pia simples do Estatuto Social da instituicao e, caso tenha sido atualizado, c6pia da atualizacao 
( obrigatorio ); 

IV - C6pia simples vigente da Ata de Eleicao ou do Termo de Posse atualizado do responsavel legal da 
instituicao cultural (obrtgatorlo); 
V - C6pia da cedula de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) do represente legal 
( obrigatorio ); 
VI - Comprovante de endereco da Instituicao e do representante, com data dos ultimas 3 meses antes da 
inscricao ou declaracao de residencia da instituicao e do representante da instituicao - conforme modelo 
(Anexo IV) (obrigaterio); 

VII - Carta de Autorizacao do Coletivo Cultural (Anexo II), com indicacao do RG e CPF dos membros do 
Coletivo que indicarem o(a) seu(sua) respectivo(a) representante e assinarem a Carta (obrigatorio); 

VIII - C6pia do cartao da conta bancaria indicada no formulario de inscricao (obrigat6rio); 

XIV - Certidao negativa de debitos Federal, Estadual e Municipal (obrigatorio). 
6.6. A apresentacao da inscricao implica previa e integral concordancia do(a) candidato(a) com as 
disposicoes previstas neste Edital. 

.7. Em caso de inscricao de Instituicao com Constituicao Juridica, a conta bancaria deve ser no name da 
Instituicao. 

6.8. Em caso inscricao de proponente de categoria Grupo, Coletivo e Espaco Cultural, a conta bancaria deve 
ser em nome do representante, nao podendo ser apresentada conta conjunta ou de terceiros, nem contas de 
programas de transferencia de rendas. 
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6.9. A inscricao da Pessoa Fisica deve infonnar conta bancaria que tenha como titular o proponente, nao 
podendo ser apresentada conta con junta ou de terceiros, nem contas de programas de transferencia de rendas. 

6.10. 0 proponente sera o unico responsavel pela veracidade das informacoes e documentos encaminhados, 
isentando a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude de qualquer responsabilidade civil ou 
penal. 

6.11. Eventuais irregularidades na documentacao e informacoes enviadas no ato da inscricao, constatadas a 
qualquer tempo, implicara inabilitacao ou desclassificacao do proponente, sem prejuizo da aplicacao das 
medidas legais cabiveis. 

6.12. A situacao da inscricao podera ser conferida a partir da publicacao do resultado no endereco eletronico 
www.fariasbrito.ce.gov.br e no Diario Oficial do Municfpio 

7. DOS MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO DA INSCRI<;AO 
7.1. Nao serao aceitas inscricoes de proponentes que nao atendam aos requisitos 
estabelecidos no item 5 e 6 deste Edita!. 

7.2. Nao poderao participar deste Edita! a Pessoa Fisica que: 
I - Seja membro da Comissao de Avaliacao e Selecao; 
II - Seja servidor publico efetivo, terceirizado ou cargo em comissao, ou pessoa fisica que exerca qualquer 
atividade remunerada na Prefeitura de Farias Brito-CE; 
III - Tenha sido beneficiado com os recursos provenientes dos incisos I, II ou ill do artigo 2°, da Lei de 
Emergencia Cultural - Aldir Blanc; 
IV - Tenha pendencia documental ou juridica com orgaos Federals, Estaduais e Municipais. 

7.3. Nao poderao participar deste Edita! as Pessoas Juridicas: 
I - Pertencentes a Administracao Publica Direta ou lndireta, Federal, Estadual ou Municipal: 
Integrantes do "Sistema S" (SESC, SENAC, SESI, SENA!, SEST, SENAT, SEBRAE, SENAR e outros); 
II - Tenha pendencia documental ou jurfdica com orgaos Federais, Estaduais e Municipais. 

8. DO PROCESSO SELETIVO 
8.1.0 processo seletivo se dara em uma etapa a saber: 
8.1.1. Habilitacao, Avaliacao e Selecao da inscricao: etapa de carater eliminat6rio e classificat6rio, que 
consiste na analise cadastral e documental de todo material apresentado no ato da inscricao e do perfil 
cadastral no Mapa Cultural do Estado. 

9. DA COMISSAO DE V ALIDA<;AO, AVALIA<;AO E SELE<;AO DE CADASTROS E 
INSCRI<;OES. 
9.1. A Cornissao de Validacao, Avaliacao e Selecao de Cadastros e Inscricoes sera composta confonne artigo 
6° do Decreto Municipal n° 499 de 22 de outubro de 2021. 
9.2. Alem da analise documental, a Cornissao de Avaliacao e Selecao analisara o merito da atuacao Artistica 
Cultural, confonne criterios de pontuacao estabelecidos abaixo: 

20 Pontos 

30 20 

10 05 

PONTUA<;A.O 

10 

!MENTO AOS OBJETIVOS 
CRITERIOS 

I - Conteudo do objeto de contrapartida 
Relevancia da ro osta do obieto da contra artida 
II -Tempo de atuacao artistica Cultural 
> 10 pontos: de 02 a 03 anos 
>20pontos:de0�4�a� 10� an�o�::::::=:::-------------,-:----:::::t:::=:=:::::::J::::::::::::::::::t:::---..._ __ � ---.1-� ontos: �ca:J i tn.a..'1���� 
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ill - Promove o acesso a cultura de forma gratuita par 00 
meio das suas acoes - apresentacoes e producoes 
artisticas culturais, (shows musicais, feiras, exposicoes, 
aulas, cursos, palestras e outros), que tenha se realizado 
em escolas, pracas publicas, instituicoes, espacos, 
eventos beneficentes, entre outras atividades? 
>O pontos: Naol'romove 
> 10 pontos: Promove de forma esporadica 
>20 pontos: Promove com frequencia 

10 20 

IV - Grau de importancia da contribuicao artistica 10 
exercida em prol do engrandecimento cultural do 

20 30 

municipio: 
I - Preservacao da historia e mem6ria; 
II - Contribuicao para formacao e manutencao de grupo, 
coletivo ou associacao; 
III - Construcao e transmissao de conhecimento e 
saberes; 
IV - Formacao artistica; 
V - Empreendedorismo e economia criativa; 
VI - Manutencao <las tradicoes e manifestacoes 
populares. 
VII - Estimulo e realizacao de acoes com vistas a 
preservacao dos habitos da cultura local. 
> 10 pontos: contribui par meio de pelo menos uma das 
altemativas. 
>20 pontos: Contribui par meio de duas ou tres 
altemativas 
>30 pontos: Contribui par meio de quatro ou mais das 
altemativas elencadas 

Ir 

TOTAL ' ' 
' lOOPONTOS 

9.3. Serao consideradas classificadas as propostas que obtiverem o numero minima de 15 (quinze) pontos 

9.4. As propostas serao classificadas par ordem decrescente de pontuacao, conforme a categoria para qual 
solicitarem inscricao. Havendo empate de pontuacao entre as propostas classificadas, a Comissao de 
Habilitacao, A valiacao e Selecao promovera o desempate com prioridade para o proponente que obtiver 
maior pontuacao no item I e em seguida no item II do quadro de criterios avaliativos. Caso o empate persista 
serao avaliados os demais itens, ill e IV subsequente. 

10. DO RESULT ADO DA AV ALIA<;AO E SELE<;AO DA PROPOSTA 
10.1. A Secretaria de Cultura Esporte e Juventude de Farias Brito publicara o resultado preliminar com a 
relacao dos roponentes classificados e desclassificados, em cada categoria, por ordem decrescente de 
pontuacji . 

. 0 resultado preliminar da etapa de Habilitacao, Avaliacao e Selecao sera divulgado pelo site oficial do 
ovemo Municipal www.fariasbrito.ce.gov.br, sendo de total responsabilidade do (a) candidato (a) 

acompanhar a atualizacao dessas informacoes. 

l 0.3. Ap6s a publicacao do resultado preliminar da etapa de Habilitacao, Avaliacao e Selecao, cabera pedido 
de recurso no prazo de ate 02 (dais) dias corridos a contar do dia seguinte a publicayao do resultado. 
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10.4. 0 pedido de recurso devera conter, obrigatoriamente, justificativa e ser encaminhado para o e-mail 
cultura@fariasbrito.ce.gov.br, em formulario especffico (ANEXO III) do Edital, disponivel no site 
www.cedro.ce.gov.br, sendo vedada a inclusao de novos documentos. 

10.5. A Cornissao de Habilitacao, Avaliacao e Selecao fara o julgamento dos pedidos de recurso e, em caso 
que considere procedentes, realizara a avaliacao da inscricao. 

10.6. 0 resultado do recurso e a lista de classificados na Etapa de Habilitacao e Avaliacao serao divulgados 
no site oficial do Govemo Municipal www.fariasbrito.ce.gov.br, sendo de total responsabilidade do 
proponente acompanhar a atualizacao dessas informacoes. 

11. DA HOMOLOGA<;AO DO RESULTADO FINAL 
11.1. A lista final dos selecionados e classificados sera homologada pela Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Juventude do municipio de Farias Brito e enviada para publicacao no Diario Oficial do Municipio 
e na pagina oficial do Govemo Municipal www.fariasbrito.ce.gov.br 

11.2. Nao cabera recurso do resultado final 

12. DO CALENDAluO DAS FASES DE SELE<;AO 
12.1. 0 processo seletivo obedecera ao seguinte calendario (passive! de alteracao por parte da Secretaria de 
Cultura, Esporte Juventude de Farias Brito-CE: 

Eta pa •- Data Ioicial Data Final 
Inscricoes De 18/11 26/11 

Avaliacao e selecao das De 29/11 30/11 
inscricoes e resultado 
preliminar 
Homologacao do Resultado 06/12 06/12 • 
Final 

Transferencias dos Recursos e A partir de 10 de dezembro de 
entrega da contrapartida 2021 .. 

13. DO REPASSE DO RECURSO E DAS OBRIGA(;OES DOS PROPONENTES SELECIONADOS. 
13 .1. A Secretaria de Cultura, Esporte Juventude de Farias Brito, Estado do Ceara, ap6s homologacao do 
resultado final, verificara a situacao de regularidade de cada proponente e procedera a o processo de 
transferencia dos recursos. 
13 .2. Os Recursos por proposta selecionada serao repassados em P ARCELA UNICA, em conta informada 
pelo proponente no ato da inscricao. 

13.3. A assi tura dos Termos de Premiacao ea liberacao de recursos estarao condicionados a verificacao da 
regulari e perante orgaos da Fazenda, da Uniao, do Estado, ou orgaos de Financas do Municipio, ou 

qualquer orgao publico. 

14. DA CONTRAPARTIDA 
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14.2. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude de Farias Brito acompanhara a execucao da 
contrapartida, podendo, a qualquer momento, solicitar informacoes e esclarecimentos acerca do andamento 
damesma. 

15. DO PRAZO DE VIGENCIA DO EDITAL E DO PRAZO DE EXECU<;AO DA 
CONTRAP ARTIDA 
15.1. 0 prazo de vigencia do presente Edita) e 31/12/2021 

16. DAS SAN(;OES 
16.1. Dentre as condutas que ensejam a aplicacao de sancoes administrativas, sem prejuizo das demais 
sancoes civis e penais cabfveis, incluem-se: 
a) Agir ou omitir-se, em qualquer das fases de tramitacoes processuais, com dolo, culpa, simulacao ou 
conluio, de maneira a fraudar seus objetivos; 

b) Praticar qualquer discriminacao de natureza politica que atente contra a liberdade de expressao, de 
atividade intelectual e artistica, de consciencia e crenca no ato da realizacao da contrapartida; 

C) Praticar acoes que causem impacto negativo a saude humana, animal e/ou ao meio ambiente; 

d) Praticar acoes que evidenciem preconceito ou discriminacao de qualquer natureza. 

17. DAS DISPOSI(;OES FINAIS 
17. l.Os direitos patrimoniais, autorais e de imagem e Iicenciamento de tecnologias produzidos no ambito da 
producao e realizacao do produto cultural da contrapartida serao de responsabilidade dos autores envolvidos. 
17.2. A Secretaria e Cultura, Esporte Juventude e a Comissao de Habilitacao, Avaliacao e Selecao ficam 
isentas de responsabilidades sobre fatos decorrentes do uso indevido ou sem autorizacao de imagens e/ou 
obras de terceiros, respondendo por isto, exclusivamente o proponente selecionado, nos termos da legislacao 
especifica. 

17.3. Os casos omissos neste Edita) serao decididos pela Comissao de Habilitacao, Avaliacao e Selecao, em 
primeira instancia ou, em caso de impasse, pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude. 

17.4. Mais informacoes poderao ser obtidas prioritariamente pelo e-mail cultura@fariasbrito.ce.gov.br 

Farias Brito - CE, 16 de novembro de 2021. 

Roberval Goncalves de Araujo 

Rua: Jose Alves Pimentel N° 87, Centro - CEP: 63185- 000,Farias Brito, Ceara. 
Fane: 88 3544 - 1213 I Email: gabinete@fariasbrito.ce.gov.br 


