
 

 

 

 

 

EDITAL DE CONCURSO CULTURAL Nº 005/2019-SMC 

DA LEI DE FOMENTO NELSON SEIXAS / LEI CULTURA PARA TODOS 

 

PRÊMIO NELSON SEIXAS 

005/2019 – CULTURA NEGRA 

 

A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto faz saber, ao público interessado, a 

realização de concurso visando a seleção de projetos de CULTURA NEGRA, incentivando assim, o 

desenvolvimento da cultura local, bem como o acesso da população à mesma, com observância na Lei 

9.440 de 09 de maio de 2005 (Programa Municipal Nelson Seixas de Fomento à Produção Cultural), Lei 

Municipal n.º 10.902 de 28 de março de 2011 (Lei Cultura para Todos), regulamentada pelo decreto n.º 

17.075 de 30 de abril de 2014 aplicando-se subsidiariamente e no que couber a Lei Federal nº 

8666/1993 e pelas demais normas legais vigentes, regulamentares e pertinentes, além das condições 

expressas no conteúdo e anexos do presente Edital. 

 

I - DO OBJETO 
 

1. O presente Edital tem a finalidade de selecionar 03 (três) projetos de artistas locais, direcionado 
à Cultura Negra, realizados por coletivos ou artistas individuais, promovendo a produção de 
atividades artísticas culturais e outras manifestações com temática voltada à cultura negra, a 
serem apresentadas na cidade de São José do Rio Preto e/ou seus distritos, incluindo a 
programação ou parte dela, na Semana de Consciência Negra, em novembro de 2019. 

 

II - DOS VALORES 

 

1. O investimento total aos projetos selecionados para CULTURA NEGRA será de R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais), conforme tabela abaixo: 

 

MÓDULO QUANTIDADE DE 
PROJETO 

VALOR 
(cada) 

Produção  3 R$ 15.000,00 

 
2. O valor total aprovado para cada projeto será pago em duas parcelas a saber: 

80% (oitenta por cento) dos recursos, após assinatura do contrato, com a Prefeitura Municipal de São 

José do Rio Preto, representada pela Secretaria de Cultura, vencidos os trâmites necessários ao ato e 

os 20% (vinte por cento) restantes, após apresentação e aprovação do Relatório de Conclusão do 

projeto e da aprovação da Prestação de Contas; 

3. Para os premiados na qualidade de Pessoa Jurídica será pago o valor integral anunciado e na 

qualidade de Pessoa Física, descontados os impostos e contribuições previstos na legislação em vigor. 

 

 



 

 

III -  DAS TERMINOLOGIAS 

Ficam assim definidas as terminologias, a fim de dirimir dúvidas deste Edital: 

1. Cultura Negra: Atividade artística ou evento cultural que contemplem a identidade, proteção e 

difusão da cultura negra, valorizando e fortalecendo a imagem, a estória e a tradição da 

população negra com o reconhecimento das manifestações culturais afro-brasileiras como 

ferramentas para o combate ao preconceito e a discriminação, buscando a visibilidade das 

expressões culturais, contribuindo para a garantia dos direitos de acesso às fontes de cultura.; 

2. Produção: Criação e concepção de espetáculo, show, produção literária ou outro evento que 

expresse, demonstre e manifeste o conceito estabelecido no item 1 deste artigo, deve 

contemplar, dentre outros 01 (um) ou mais dos itens abaixo descritos: 

espetáculos de teatro ou dança, eventos musicais e festivais, exposições de artes visuais e 

audiovisuais, cursos, produção literária, palestras, seminários, encontros tratando da 

conscientização das relações étnico-raciais e de direitos da população negra, combate ao 

racismo, manifestação cultural das matrizes africanas,, aplicação de saberes tradicionais 

transmitidos através da oralidade, lançamento de CDs, cinema, vídeo ou outros meios 

eletrônicos e de comunicação, publicações que visem à preservação, promoção, visibilidade e 

reflexão sobre diferentes aspectos das culturas negras. 

 

IV -  DA CONTRAPARTIDA 

 

1. Entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de ações visando garantir o mais amplo 

acesso da população em geral ao produto cultural gerado, objetivando com isso a 

descentralização e/ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em 

consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais resultantes; 

2. O proponente definirá a contrapartida, contemplando: 

a) Acesso gratuito; 

b) Participação com a atividade cultural viabilizada a partir deste Concurso em ações e programas 

da Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto, quando acordado entre as partes; 

c) Medidas que promovam a fruição de bens, produtos e serviços culturais a camadas da 

população menos assistidas ou excluídas do exercício de seus direitos culturais por sua 

condição socioeconômica, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, domicílio, ocupação; 

d) Promoção de ações que facilitem o livre acesso de idosos e pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida e/ou medidas de acessibilidade comunicacional (de modo a diminuir 

barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual); 

e) Outras propostas de contrapartida podem ser acrescidas e devem constar da proposta de 

trabalho. 

 

V -  DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

1. Poderão apresentar projetos, como Pessoa Física, o próprio artista ou detentor de 
direitos sobre o seu conteúdo e, como Pessoa Jurídica, empresas com sede no Município que 
tenham como objeto, atividades artísticas e culturais. 

2. Cada proponente/coletivo poderá ser vencedor em apenas 01 (um) Edital. 
3. Caso o proponente/coletivo seja contemplado em mais de um Edital, mediante 
convocação da Secretaria Municipal de Cultura, deverá optar por apenas um.   
4. O mesmo projeto não poderá ser inscrito em mais de um Edital. 
5. O mesmo projeto não poderá ser inscrito simultaneamente no Prêmio Nelson Seixas 
2019 e no Prêmio Nelson Seixas- Proac Municípios. 
6. Não poderão inscrever-se projetos que já recebam, direta ou indiretamente, outros 
recursos de convênios com o Município de São José do Rio Preto, seja do executivo, legislativo 



 

 

ou repasse de Instituições com processos de parceria com a Secretaria de Cultura de São José 
do Rio Preto; 

7. Fica expressamente proibida a inscrição de servidores pertencentes ao quadro da 
Administração Pública Municipal neste processo de seleção, bem como servidor público ou em 
cargo administrativo vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de Cultura São José do Rio 
Preto e seus respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes ou descendentes. 
8. Para as Sociedades Cooperativas, que estejam em dia com a legislação vigente, valem 
as regras dos itens acima, podendo inscrever 01 (um) projeto por cooperado em cada categoria, 
indicando, no ato da inscrição, um gestor responsável pelo cooperado, em conformidade com 
art. 4º do Decreto 17.075/2014; 

9. Para inscrever o projeto, o proponente terá que comprovar domicílio ou sede no 
Município há pelo menos 02 (dois) anos da data da inscrição. 
10. Comprovar a cessão dos direitos autorais e direito de imagens quando for o caso, em 

consonância com a Lei Federal nº 9610/1998 (Lei de Direitos autorais). 

 
VI -  DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições serão de 01/04/2019 até às 23h59 do dia 14/05/2019, não prorrogáveis conforme art. VII, 

a seguir. 

 

VII -  DA INSCRIÇÃO 
 

1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente on line por meio do portal 
www.riopreto.sp.gov.br. 

2. A Secretaria de Cultura não se responsabilizará por inscrições não finalizadas em razão de 
problemas particulares dos proponentes e/ou de congestionamento do servidor web.        

 

VIII -  DA DOCUMENTAÇÃO 

 

1. Para as inscrições deverá ser preenchido o formulário on line e anexados os 

 documentos solicitados, divididos em 02 (dois) arquivos PDF, sendo um arquivo contendo todos 

os documentos listados nos sub itens 1.1.1 ou 1.1.2, com o limite máximo de 5Mb e outro com o 

Projeto Artístico (na íntegra), com o limite máximo de 15 Mb. 

 

 1.1 - No PDF ‘’DOCUMENTOS” (com até 5 Mb) deverá conter: 

 1.1.1 – para Pessoa Física: 

a) Cópia simples do documento de identidade (RG) do proponente; 

b) Cópia simples do CPF do proponente ou documento de identidade que contenha o nº do CPF; 

c) Cópia simples do Cartão Social ou de outro demonstrativo do PIS, PASEP ou NIT; 

d) Cópia simples de comprovantes de endereço que comprovem residência ou domicílio em São 

José do Rio Preto há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro de dois ou mais anos 

atrás); 

e) Certidão emitida pelo e-social. 

 

 1.1.2 – para Pessoa Jurídica: 

a) Cópia do cartão do CNPJ, comprovando atividade há pelo menos 02 (dois) anos; 

b) Cópia simples do estatuto de modo a demonstrar, especialmente, que a área de atuação é 

compatível com o objeto deste Edital; 

c) Cópia simples dos documentos de identidade do(s) seu(s) representante(s) legal(is): RG  e  CPF  

(ou documento de identidade que contenha o número do CPF); 



 

 

f) Cópia simples de comprovantes de endereço que comprovem residência ou domicílio em São 

José do Rio Preto há pelo menos dois anos (um comprovante atual e outro de dois ou mais anos 

atrás); 

 

 1.1.3 - Os projetos selecionados, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica deverão apresentar    

 posteriormente, para elaboração do contrato: 

a) CND trabalhista; 

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União 

c) CND Tributária Estadual e Municipal; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS; 

e) Dados Bancários: número da conta e agência, exclusivamente da CEF ou BB para movimentação 

dos recursos provenientes deste Edital; 

f) No caso de Sociedade Cooperativa, apresentar cópia da ficha de filiação do cooperado  

responsável  pelo  projeto,  juntamente  com  cópia  simples do seu  documento de identidade e 

CPF. 

 

 1.2 - No PDF ‘’PROJETO” (com até 15 Mb) deverá conter: 

a) Descrição do projeto; 

b) Objetivos; 

c) Justificativa do projeto; 

d) Ficha Técnica; 

e) Currículo do proponente e dos participantes; 

f) Plano de Trabalho (cronograma) com indicação de datas de realização e locais; 

g) Plano de mídia, com plano de divulgação e comunicação visual; 

h) Proposta detalhada da contrapartida, conforme item IV deste Edital; 

i) Apresentação de planilha orçamentária das despesas necessárias para a realização do projeto e 

especificação de fontes complementares, quando o projeto ultrapassar o valor máximo 

contemplado por este Edital;     

j) Link com vídeo, imagens ou áudio mp3 da obra ou obras que comporão o projeto (se houver).                                                                                          

 

IX -  DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO 

 

As inscrições serão indeferidas quando: 

a) Não se tratar de trabalho essencialmente voltado à modalidade fim deste Edital; 

b) Não contemplar as condições de habilitação (item V deste Edital); 

c) A documentação solicitada estiver incompleta; 

d) Estejam inadimplentes com a Fazenda do Município, inscritas no CADIN Municipal ou que não 

atendam aos demais requisitos exigidos pela legislação para contratação; 

e) Projeto de cunho religioso. 

 

X -  DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

1. Nomeia, designa e preside honorariamente a Comissão de Seleção, o Sr. Secretário Municipal 
de Cultura; 

2. A comissão, incumbida da análise do projeto técnico/artístico será designada pelo Secretário 
Municipal de Cultura e composta por 03 (três) membros de notório saber na área, conforme 
artigo 10º da Lei 10.902/2011; 

3. Nenhum membro da Comissão Julgadora poderá participar de forma alguma de projeto 
concorrente ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as propostas 
apresentadas; 



 

 

4. A Comissão de Seleção é soberana quanto ao mérito de suas decisões no âmbito artístico, 
delas não cabendo recursos. 

5. A Comissão de Seleção deverá constar da ficha de avaliação observações relevantes sobre  
cada projeto inscrito. 

6. A Comissão de Seleção deverá lavrar ata de suas reuniões, constando o método de análise e 
seleção dos projetos e descrever o motivo de suas decisões. 
 

 
XI - DA SELEÇÃO 

1. A Comissão de Seleção, que terá prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por no máximo mais 05 

(cinco) dias, após o recebimento dos projetos para apresentar a lista dos selecionados e indicar os 

suplentes, os quais poderão substituir os selecionados em qualquer impedimento dos mesmos, 

considerando sempre as disposições pertinentes deste Edital. 

2. A avaliação da Comissão de Seleção obedecerá, além dos critérios técnicos, os seguintes 

aspectos: 

a) Excelência e relevância artística do projeto; 

b) Qualificação dos artistas e dos técnicos envolvidos no projeto; 

c) Diversidade temática e estética; 

d) Proposta de Contrapartida; 

e) Descentralização geográfica dos locais de realização; 

f) Compatibilidade orçamentária; 

g) Viabilidade de realização do projeto; 

h) Plano de divulgação. 

1. O resultado com os projetos vencedores e suplentes, será publicado no Diário Oficial do 

Município, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal, além de outros meios disponíveis. 

 

XII - DAS FASES 

 

O presente concurso compreenderá as seguintes fases: 

a) Inscrição: fase de recebimento dos projetos; 

b) Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo Edital, de caráter eliminatório; 

c) Classificação: análise e avaliação das iniciativas, de caráter meritório, classificatório e 

eliminatório, à qual serão submetidos somente os candidatos habilitados na fase anterior, realizada por 

Comissão de Avaliação; 

d) Convocação: prazo no qual os selecionados encaminham a documentação complementar 

exigida pelo Edital; 

e) Homologação: resultado final do concurso, onde são publicados os candidatos selecionados 

para recebimento do prêmio; 

f) Contratação: ato de assinatura do contrato. 

 

XIII - DOS RECURSOS 

 

1. Será amplamente assegurado o direito de recurso com caráter técnico/documental do resultado 

da seleção, que deverá ser apresentado em até 03 (três) dias úteis após a publicação dos 

projetos selecionados, nos termos do art.199 da Lei Federal 8.666/93. 

2. Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura, protocolados em dias 

úteis, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. 

3. A Secretaria Municipal de Cultura terá prazo de 05 (cinco) dias para avaliação dos recursos, 

após o qual, apresentará relatório comunicando se acata o recurso apresentado, no todo, em 

parte ou ainda, se mantém a decisão tomada, podendo no decurso deste prazo solicitar 



 

 

esclarecimentos ao proponente, a fim de dirimir dúvidas e embasar melhor a avaliação. 

 

XIV - DOS SUPLENTES  

     

Os projetos selecionados como suplentes serão classificados em ordem de pontuação pela Comissão 

de Seleção e serão contratados, quando houver qualquer impedimento dos selecionados titulares, por 

essa ordem de classificação 

 

XV - DA HOMOLOGAÇÃO 

 

Decorridos todos os prazos de recursos e cumpridos todos as etapas previstas, o Secretário Municipal 

de Cultura homologará o resultado final da seleção e publicará o mesmo no Diário Oficial do Município e 

site oficial da Prefeitura Municipal. 

 

XVI - DA CONTRATAÇÃO 

 

1. Os proponentes selecionados e devidamente habilitados serão convocados para contratação 

nos termos e valores determinados neste Edital por meio do Diário Oficial do Município de São 

José do Rio Preto, pelo site oficial e pelo IMESP. 

2. A Secretaria Municipal de Cultura solicitará, se necessário, documentação complementar às 

listadas no item VIII a fim de efetivar o contrato, os quais deverão ser apresentados em até 07 

(sete) dias. 

3. A vigência do contrato será de, no máximo, 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de sua 

assinatura.                                                                                                                                       

 

XVII - DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

1. O objeto deste Edital deverá ser realizado em sua totalidade dentro do prazo vigente do 
contrato, seguindo o conteúdo apresentado na inscrição. 

2. A confirmação de realização deverá ser comunicada de maneira oficial à Secretaria de Cultura e 
definirá também o início do prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de contas. 

3. Alterações de componentes ou na execução do projeto após sua seleção, deverão ser 
comunicadas oficialmente à Secretaria Municipal de Cultura e aprovadas pela Comissão de 
Seleção. 

 

XVIII – DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 

 

1. É responsabilidade do proponente a viabilização de todo material e equipamento técnico, 

bem como de infraestrutura para produção, exibição e circulação na realização do projeto. 

2. É responsabilidade do proponente a divulgação das ações e eventos referentes ao objeto 

deste Edital, devendo constar as logomarcas do Prêmio Nelson Seixas 2019 e da Prefeitura 

Municipal. 

3. É responsabilidade do proponente, apresentar à Secretaria de Cultura todo material de 

divulgação para aprovação da aplicação das logomarcas oficiais. 

4. Fornecer, sempre que solicitada pela Secretaria Municipal de Cultura, informações e 
documentos referentes à realização do projeto, inclusive para efeitos de análise do relatório de 
cumprimento das atividades propostas. 
5. Apresentar conta bancária própria e específica, na Caixa Econômica Federa ou Banco do Brasil 
para recebimento do Prêmio, sendo imprescindível conta jurídica para inscrições de pessoas jurídicas. 
 

 



 

 

 

XIX – DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 

 

1. Transferir os recursos financeiros para o PROPONENTE, consignados neste convênio, 

conforme previsto no art. II do presente Edital; 

2. Fiscalizar e acompanhar a execução e o cumprimento das obrigações assumidas pelo 

CONTRATADO, o que inclui a comprovação da realização do projeto; 

3. Expedir, quando solicitado, Atestado de Execução do projeto ao CONTRATADO, até no máximo 

30 (trinta) dias após a entrega e aprovação do relatório de Conclusão; 

4. Aplicar as sanções preconizadas na Lei Federal 8.666/93 e ainda  incluir o nome do proponente 

no Cadastro de Dívida Ativa do município, no caso  de não cumprimento do contrato assinado. 

 

XX - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

O proponente deverá apresentar Relatório de Conclusão do projeto constando: 

a) Relatório final, com análise do desenvolvimento do projeto e considerações que julgar 

pertinentes; 

b) Relatório Financeiro, com apontamento de todas as despesas decorrentes da realização do 

projeto, tendo como referência o orçamento apresentado no projeto, ficando desobrigada a 

apresentação de notas fiscais, recibos e contratos; 

c) Comprovação da realização, por meio de matérias da imprensa, materiais gráficos, fotos e 

audiovisuais produzidos para a divulgação. 

ATENÇÃO: Não é necessário apresentar notas fiscais, recibos e contratos, porém tais documentos 

devem ser guardados pelo proponente por um período de 5 (cinco) anos, prazo possível para auditorias. 

 

XXI - DA CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES 

 

1. Será considerado inadimplente, o proponente que: 

a) Utilizar os recursos em finalidade diversa do projeto ou de maneira incorreta; 

b) Não apresentar a Prestação de Contas no prazo estabelecido; 

c) Deixar de apresentar material de divulgação, fotos, anuências e outros materiais que 

comprovem a realização do projeto; 

d) Não concluir o projeto, conforme previsto em contrato; 

e) Deixar, por  qualquer  motivo,  de  divulgar  o  apoio  institucional  do  Município, da Secretaria 

de Cultura, bem  como do Prêmio Nelson Seixas 2019; 

f) Não cumprir o plano de trabalho proposto no projeto. 

  2.   Se for declarado inadimplente, no todo ou em parte, por infringir um ou mais dos  

 itens acima ou de qualquer forma não cumprir o contrato assinado, o proponente   estará 

sujeito a ter o nome incluído no Cadastro de Dívida Ativa do Município e às   sanções preco-

nizadas no art. 87 Lei Federal 8.666/93, a saber: 

a) advertência; 
b) ressarcimento, na forma prevista no instrumento convocatório (Edital) ou no contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 contratado ressarcir 
a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
§ 1º As sanções previstas nos incisos "a", "c" e "d" deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 



 

 

(cinco) dias úteis. 
§ 2º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de 
Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

 

XXII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 O ato de inscrição implica na aceitação e concordância integral das normas especificadas neste 

Edital. 

 A Secretaria Municipal de Cultura poderá usar em todo ou em parte, nos meios que lhe convier, 

o material enviado para inscrição, bem como o adquirido posteriormente, para fins de divulgação 

e publicidade. 

 O proponente responsabilizar-se-á por todo e qualquer encargo, de qualquer natureza, das 

contratações efetivadas decorrentes deste Edital, incluindo direitos autorais e de propriedade 

intelectual, devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e liberações 

pertinentes. 

 Constatações, mesmo posteriores à assinatura do contrato, de informações inverídicas ou 

ilisuras do proponente, autoriza a Secretaria Municipal de Cultura a anular o contrato e exigir a 

devolução de valores por ventura transferidos ao proponente, na forma da Lei. 

 Com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência do início do projeto, o proponente deverá 

enviar à Secretaria de Cultura, material de divulgação; 

 Outros esclarecimentos que o proponente julgar não contemplados neste Edital poderão ser 

obtidos na Secretaria Municipal de Cultura, na Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01 - 4º 

andar. 

 Os casos omissos relativos ao presente Edital, serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Cultura. 

 

XXIII - DOS ANEXOS 

 

Os seguintes anexos fazem parte do presente Edital: 

Anexo I - Minuta de Termo de Concessão de Prêmio 

Anexo II – Modelo de Carta de Anuência 

(somente para projetos vencedores, deve ser apresentada com a documentação) 

Anexo III – Modelo de Declaração de Responsabilidade 

(deve ser apresentada com a documentação) 

Anexo IV - Manual de Prestação de Contas 

 

 

São José do Rio Preto, ___ de _____________ de ________. 

 

 

 

 

 

VALDECI PEDRO GANGA 
Secretário Municipal de Cultura 
 

 



 

 

 

Anexo I - Minuta de Termo de Concessão de Prêmio 

 
MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO DE PRÊMIO Nº 005/2019-SMC PROCESSO_________ 

 
    

TERMO DE CONCESSÃO DE PRÊMIO 
 

FORMALIZADO ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E (VENCEDOR DO EDITAL) COM OBSERVÂNCIA NA 
LEI 9.440 DE 09 DE MAIO DE 2005 (PROGRAMA MUNICIPAL NELSON SEIXAS DE FOMENTO À 
PRODUÇÃO CULTURAL), LEI MUNICIPAL N.º 10.902 DE 28 DE MARÇO DE 2011 (LEI   CULTURA   
PARA TODOS), REGULAMENTADA PELO DECRITO N.º 17.075 DE 30 DE ABRIL DE 2014, 
APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE E NO QUE COUBER A LEI FEDERAL Nº 8666/1993 E PELAS 
DEMAIS NORMAS LEGAIS VIGENTES, REGULAMENTARES E PERTINENTES. 
 
DA IDENTIFICAÇÃO 
 
O Município de São José do Rio Preto, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Alberto Anda-
ló, 3030, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 46.588.950/0001-80, representado neste ato por seu Secre-
tário Municipal de Cultura, Sr. Valdeci Pedro Ganga, conforme delegação contida no art. 1º do Decreto 
nº 14.767/09, doravante denominado SECRETARIA, e por outro lado (pessoa jurídica), estabelecida 
nessa cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, com sede à (endereço completo), tel. 
(17) (número), inscrita no CNPJ sob n.º(número), (se Pessoa Física, somente qualificação) doravante 
denominada PREMIADA, neste ato sendo representada por  (nome completo do representante), porta-
dor do RG nº (número) e CPF nº (número), devidamente credenciado conforme documentação apresen-
tada, que fica apensa ao presente termo, fazendo parte integrante do processo acima citado, tendo em 
vista a homologação do resultado do Edital nº 005/2019-SMC pelo Sr. Secretário de Cultura resolvem 
celebrar o presente Termo, mediante as cláusulas que seguem: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Estabelece a concessão de Prêmio financeiro, por parte da SECRETARIA, para a execução do projeto 
artístico-cultural denominado “______________”, executado pelo núcleo artístico/produtor independente 
____________, selecionado pelo Edital 005/2019-SMC nos termos das Leis nº9.440 de 09 de maio de 
2005 (Programa Municipal Nelson Seixas de Fomento à Produção Cultural), 10.902 de 28 de março de 
2011 (Lei Cultura para Todos), regulamentada pelo decreto n.º 17.075 de 30 de abril de 2014. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
A PREMIADA obriga-se a executar o projeto acima citado de acordo com as especificações descritas no 
projeto apresentado no ato de inscrição e aprovado pela Comissão de Seleção   
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
O projeto é parte integrante  do processo nº (número) assim como o presente termo, independente de 
transcrição. 
 
 
DO PERÍODO 
 
CLÁUSULA QUARTA 
O período de realização do projeto será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de 
assinatura do presente Termo e sua execução se dará em conformidade com o plano de trabalho e pro-
posta de contrapartida estabelecidos no projeto. 
 
 
 



 

 

 
CLÁUSULA QUINTA 
Após análise final e aprovação do relatório final de execução do projeto e prestação de contas, estará a 
PREMIADA apta a novas inscrições, não ficando, no entanto desobrigada das cláusulas do Edital e do 
presente Termo, até o final de sua vigência. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA 
 
CLÁUSULA SEXTA 
Conceder Prêmio financeiro no valor estipulado no Edital nº 005/2019-SMC descontadas as retenções 
fiscais preconizadas pela legislação vigente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
O pagamento do Prêmio será efetuado em duas parcelas e depositado em conta corrente na forma das 
normas municipais aplicáveis. 
§ 1º - a primeira parcela compreende 80% (oitenta por cento) do valor do prêmio e será depositada 
após a assinatura do presente Termo, vencidos os trâmites necessários ao ato; 
§ 2º - os 20% (vinte por cento) restantes após análise e aprovação final do relatório de realização do 
objeto e da prestação de contas. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
Acompanhar a realização do projeto a partir do contato com a PREMIADA com verificações in loco e 
análise da documentação apresentada. 
 
CLÁUSULA NONA 
Tomar as medidas necessárias para o fiel cumprimento pelas partes, das obrigações decorrentes do 
Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
A SECRETARIA não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma, 
pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, 
bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes, assumidos pela PREMIA-
DA para fins de realização do projeto. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA PREMIADA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
São obrigações da PREMIADA, entre outras: 
§ 1º - Efetivar, durante a vigência do presente Termo, todas as ações propostas em seu projeto; 
§ 2º - Comprovar o cumprimento do projeto através de relatório de realização das atividades, acompa-
nhado de documentos e materiais comprobatórios, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da finalização do 
projeto; 
§ 3º - O relatório será analisado pela Comissão Permanente do Prêmio Nelson Seixas e submetido à 
aprovação dos departamentos pertinentes, levando em conta a correta realização do projeto, atividades, 
ações, eventos e entrega dos produtos culturais previstos; 
§ 4º - Fornecer, sempre que solicitada pela SECRETARIA, informações e documentos referentes à rea-
lização do projeto, inclusive para efeitos de análise do relatório de cumprimento das atividades propos-
tas; 
§ 5º - Apresentar conta bancária própria e específica, na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil 
para recebimento do Prêmio; 
§ 6º - Os recursos financeiros transferidos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente  devolvidos, 
através de depósito bancário na conta corrente 1-9, operação 006 na agência 0631 da CEF, em favor 
da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto; 
§ 7º - Responsabilizar-se pela divulgação de todas as atividades desenvolvidas durante a duração do 
projeto, inclusive quanto aos custos decorrentes, bem como fazer constar em todo o material de divul-
gação referente ao projeto aprovado, a título de Realização, os dizeres “Prêmio Nelson Seixas e Lei 



 

 

Cultura para Todos", seguindo o padrão de comunicação visual da Secretaria de Cultura, acompanha-
dos dos respectivos logotipos; 
§ 8º - Responsabilizar-se pelas obrigações civis, penais, comerciais ou outras, advindas de utilização de 
direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à formalização do ajuste e 
recebimento do prêmio, bem como pelas obrigações de qualquer natureza decorrentes dos compromis-
sos firmados para realização do projeto, incluindo normas técnicas para utilização de espaços e encar-
gos, tributos e taxas decorrentes de qualquer destes compromissos; 
§ 9º - Participar, com o projeto, das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Cultura, conforme 
consta nas contrapartidas especificadas no item IV, subitem 2, letra "b" do Edital 005/2019-SMC; 
§ 10º - Comunicar à Secretaria Municipal de Cultura eventuais alterações que se refiram ao objeto, ati-
vidades a serem realizadas e pessoas envolvidas na ficha técnica e/ou núcleo artístico; 
§ 11º - Manter as características do projeto selecionado em acordo com o estabelecido no Edital de re-
ferência e na proposta de trabalho apresentada; 
§ 12º - Manter, durante toda a vigência do presente Termo, as mesmas condições de regularidade jurí-
dica e fiscal por ocasião de sua formalização, bem como as mesmas condições de sua habilitação no 
Edital  referente. 
 
DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
§ 1º - O não cumprimento por parte do PROPONENTE das obrigações assumidas, no todo ou em parte, 
o tornará sujeito às sanções da Lei Federal 8.666/93 e ainda:  

§ 2º - Terá o nome incluído no Cadastro de Dívida Ativa do Município; 
§ 3º - Ressarcirá o Município, dos valores recebidos, acrescidos dos juros e moras, previstos na Lei de 
Inadimplência; 
§ 4º - Terá seus dados informados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para inscrição do 
proponente no Cadastro de Apenados. 
 
DAS OBRIGAÇÕES REFERENTE AO ACESSO A INFORMAÇÃO 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Em cumprimento à Lei Federal nº 12527/2012 (Lei de acesso à informação) no âmbito municipal, em 
especial de seus artigos 68 e 69, deverá a PREMIADA, manter amplo acesso público às seguintes in-
formações: 
§ 1º - cópia do estatuto social atualizado da entidade; 
§ 2º - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; 
§ 3º - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parceria, acordos, ajustes e instrumentos con-
gêneres celebrados com os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, bem como dos 
respectivos aditivos, quando houver. 
§ 4º - As informações referidas nesta cláusula deverão estar disponíveis a partir da celebração do ajus-
te, ser atualizadas periodicamente e ficar expostas até 180 (cento e oitenta) dias após apresentação do 
relatório de realização das atividades. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
Fica eleito o foro de São José do Rio Preto, através de uma de suas varas da Fazenda Pública, para 
dirimir todo e qualquer procedimento oriundo deste ajuste que não puder ser resolvido pelas partes, 
com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. E, para constar, lavrou-se o 
presente Termo em três vias de igual teor, o qual lido e achado conforme vai assinado pelas partes, 
com as testemunhas abaixo a tudo presentes. 
 
São José do Rio Preto,      de       de  2019. 
 
VALDECI PEDRO GANGA                NOME 
Secretário Municipal de Cultura     Representante Legal do projeto 
 



 

 

Testemunhas 
 1) -       2) 



 

 

 
 

Anexo II –  Modelo de Carta de Anuência 

 

 
 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 
 

Para: 
Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto 
 
Referente: 
EDITAL DE CONCURSO CULTURAL Nº 005/2019-SMC DA LEI DE FOMENTO NELSON SEI-
XAS / LEI CULTURA PARA TODOS  
MODALIDADE CULTURA NEGRA 

 
 
 Eu, (nome completo), CPF nº , responsável pelo espaço cultural (nome do espaço ou 

afim), afirmo que tenho reservado em nossa agenda data (citar dia e mês, se já houver) para 

apresentação do  (nome da obra e do executor) inscrito no edital acima citado. 

 

ou,... 

...afirmo haver interesse na apresentação do show, (nome da obra e do executor), caso seja sele-

cionado, no Edital acima citado, ficando a disposição para agendamento futuro. 

 
 

 
Local,     de           de  2019. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 nome completo 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo III –  Termo de Declaração de Responsabilidade 

 

DECLARAÇÃO 
 

Eu, 

RG nº      CPF nº 

representante legal da empresa 

CNPJ n°              com sede 

bairro,        CEP  município de   

proponente vencedor do EDITAL DE CONCURSO CULTURAL Nº 005/2019-SMC DA LEI DE 
FOMENTO NELSON SEIXAS / LEI CULTURA PARA TODOS  

MODALIDADE CULTURA NEGRA, denominado: 
____________________________________________________________________ 

declaro: 
 
 Ter lido e estar plenamente ciente das normas, regras e condições, dispostas no edital nº 
005/2019-SMC  Programa Municipal Nelson Seixas de Fomento à Produção Cultural / Lei Cultura 
para Todos, regulamentada pelo decreto n.º 17.075 de 30 de abril de 2014; 

 Estar ciente das obrigações da contrapartida especificadas neste Edital; 
 Não recebo direta ou indiretamente, outros recursos de convênios com o Município de São 
José do Rio Preto; 

 Estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho, tendo atualizadas as CNDs 
previdenciárias, tributárias e trabalhistas; 

 Serem verdadeiras e legítimas toda a documentação apresentada no ato de inscrição, bem 
como para assinatura do contrato; 

 Ter sede e domicilio em São José do Rio Preto há mais de 02 (dois) anos; 

 Não estar impedido, de nenhuma forma de participar de licitações e contratações públicas 
com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto; 

 Não pertencer ao quadro da Administração Pública Municipal. 
 
 
São José do Rio Preto,  de    de  2019. 
 
 
 

(Nome e assinatura do representante legal do projeto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo IV -  Manual de Orientação para Prestação de Contas 

 

ATENÇÃO 
 
1. Na modalidade licitatória "Concurso" a responsabilidade pela prestação de contas financei-
ra é integralmente voltada ao proponente. 
2. Ela é exigida pela Secretaria Municipal de Cultura, apenas para apresentação ao Tribunal 
de Contas, a quem o proponente irá responder em caso de rejeição das mesmas. 
3. Cabe à Secretaria Municipal de Cultura tão somente a responsabilidade pelo acompanha-
mento da execução do projeto. 
4. Sugerimos, portanto, que seja realizada por profissional de contabilidade. 
 
 
Introdução 
A prestação de contas é fundamental para dar transparência na aplicação dos recursos públicos 
provenientes de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura, transferidos a agentes 
culturais, sejam pessoas físicas ou jurídicas. 
 
A prestação de contas permite constatar que os recursos foram aplicados dentro dos critérios de 
interesse público e artístico, compatibilidade de custos e atendimento à legislação relativa ao Pro-
grama Municipal Nelson Seixas de Fomento a Produção Cultural/Lei Cultura para Todos. 
 
O procedimento de mera verificação da prestação de contas será feito pelo Departamento Admi-
nistrativo e de Execução Orçamentária, juntamente com a Comissão Permanente da Lei Nelson 
Seixas/Lei Cultura para Todos da Secretaria de Cultura e consistirá na análise documental que 
comprovem a realização do projeto. 
 
A análise e avaliação da prestação de contas é possível mediante a apresentação de dois conjun-
tos distintos de provas: 

 Prestação de contas financeiras; 

 Prova de realização do objeto 
 
Obs.: a prestação de contas deverá ser feita em um único volume, constando os dois conjuntos na 
ordem acima elencada, em formato A4, com todas as páginas numeradas e rubricadas pelo pro-
ponente. 
 
Prestação de contas financeira. 
Para fins deste Edital será tão somente o relatório (modelo abaixo) de receita e despesas e cópia 
da planilha orçamentária apresentada no projeto. 
Prazo de Entrega. 
Tão logo encerre-se a parte financeira com a realização do projeto, ou juntamente com a prova de 
realização do objeto. 
Prova de realização do objeto 
Deverá ser entregue pelo proponente na Secretaria Municipal de Cultura em até 30 (trinta) dias 
após o encerramento do projeto, composto de: 
• Cópia da contrapartida apresentada no projeto; 
• Justificativas referentes a alterações ocorridas na realização do objeto, caso haja; 
• Comprovantes de realização da contrapartida, podendo ser, entre outros: cartazes, folders, 
convites, flyers, links, ingressos, e todas as mídias veiculadas, inclusive digital, vídeos e/ou fotos 
com legendas, que comprovem a realização do projeto, constando em todo o material de divulga-
ção as logos do Prêmio Nelson Seixas 2019 e da Prefeitura de Rio Preto. 
 
ATENÇÃO 
 
As fotos e vídeos de comprovação de realização do objeto, devem incluir o público presente ao 
evento. 



 

 

 
• Declaração do responsável pelo local confirmando a realização do evento; 
• Comprovante de doação no caso de CDs/DVDs, livros, revistas, jornais, catálogos de arte 
e obras de referência. Deverá ser apresentado comprovante de recebimento por parte dos benefi-
ciários dos bens culturais, conforme declaração de contrapartida do projeto aprovado, com identi-
ficação do beneficiário e assinatura, em papel timbrado da instituição beneficiada. 
 
Saldo residual do projeto - 
O saldo eventualmente existente em conta corrente bancária resultante da finalização ou do can-
celamento de projeto deverá ser recolhido ou transferido, por mecanismo bancário próprio, dire-
tamente na conta da Prefeitura Municipal (conta 1-9, operação 006 na agência 0631 da CEF) e 
constar da prestação de contas. 
 
Outras informações importantes, para sua segurança 
 
Comprovantes de Despesas – Pessoa Jurídica  
Toda despesa deverá ser paga mediante apresentação de documento fiscal (Nota Fiscal ou Fatu-
ra), nos seguintes termos: 
a) emitido em nome do Premiado; 
b) ter data compatível ao período de realização do projeto (após o primeiro aporte na conta 
movimento); 
c) trazer a indicação do número do processo e do empenho do projeto aprovado; 
d) especificar o material adquirido ou serviço prestado; 
e) quando for o caso, apresentar as indicações dos valores das retenções e respectivos com-
provantes de pagamentos; 
f) No caso de contratação de Pessoa Física, para valores acima de R$1.000,00 (mil reais) 
convém elaborar contrato simples, constando o serviço prestado; 
g) No caso de artistas e técnicos em espetáculos de diversões, conforme estabelecido na Lei 
nº 6533, de 1978, os contratos devem ser formais, observando a legislação vigente. 
 
Atenção:  
As notas originais deverão ser guardadas por 5 anos. 
 
Comprovantes de Despesas – Pessoa Física   
Poderão ser utilizados recibos quando se tratar de contratação de Pessoa Física. Os recibos de 
pagamento de autônomos RPA deverão ser apresentados como segue: 
 
a) ter data compatível ao período de realização do projeto; 
b) nome completo e endereço; 
c) documento de identificação, CPF e principalmente, PIS do prestador do serviço; 
d) anexar cópia das guias de recolhimento sobre o valor do recibo: 
 do empregador: GRPS (INSS) e ISS (municipal) 
a) No caso de contratação de Pessoa Física, para valores acima de R$1.000,00 (mil reais) 
convém elaborar contrato simples, constando o serviço prestado; 
b) No caso de artistas e técnicos em espetáculos de diversões, conforme estabelecido na Lei 
nº 6533, de 1978, os contratos devem ser formais, observando a legislação vigente. 
 
Despesas do proponente  
Considerando a legislação de Contratos Públicos e sua exigência de contrapartida financeira, fica 
estabelecido o teto de até 20% (vinte por cento) para retirada (pró labore) por parte do proponen-
te, devendo a mesma ser relacionada a atividades desenvolvidas diretamente no projeto. 
 
Despesas de transporte  
Qualquer despesa relativa a transporte deverá ser comprovada, com a identificação do veículo e 
estabelecer o vínculo com o projeto. 
 
 



 

 

Documentos não aceitos  
Para efeito de prestação de contas não serão aceitos como documento fiscal, os seguintes com-
provantes: 
a) recibos de depósitos e transferência bancários, notas de balcão onde não constem nome 
da empresa e CNPJ (será aceita com o carimbo do CNPJ), cópias de contrato, pedidos e orça-
mento; 
b) tíquetes de caixa e cupons que não tenham no canto inferior direito o símbolo "BR"; 
c) documentos nos quais a discriminação dos produtos ou serviços seja genérica e as infor-
mações estejam ilegíveis ou rasuradas; 
d) documento cujo preenchimento ou apresentação esteja em desconformidade com o previs-
to na legislação; 
e) quando a discriminação dos produtos ou serviços não se refira ou não se justifique ao mote 
do projeto; 
 
Prazo de execução  
Os documentos de gastos deverão estar dentro do prazo de elaboração do projeto (não confundir 
com o prazo de vigência do contrato); 
 
Não poderão ser lançados na prestação de contas, custos com multas, juros, impostos ou atuali-
zações monetárias referentes a pagamentos e recolhimentos fora do prazo. 
 
Formulário para Prestação de Contas  
Dentro da prestação de contas deverá ser entregue, obrigatoriamente o modelo 1 (anexo abaixo) 
devidamente preenchido. 
 
Casos de Inadimplência e Sanções  
Os premiados e seus responsáveis legais, que forem declarados inadimplentes em razão da ina-
dequada aplicação dos recursos recebidos, estarão sujeitos às penalidades previstas no Termo de 
Recebimento de Prêmio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
anexo 1 -  (deste manual) 

 
Tabela demonstrativa das execuções de receita e despesas realizadas. 
Observação: Os dados abaixo são meros exemplos. 
 

comprovante 
(NF ou recibo) 

emissor 
(empresa ou pessoa 

física) 

discriminação 
do serviço ou produto 

 
receita* 

 
despesa 

Depósito em 
cc* 

Pref. Mun. de SJRPreto referente 1ª parcela do 
Edital XXX 

25000 ------- 

NF nº Fóton Iluminação Ltda 10 lâmpadas 110v ----- 5.000,00 

Recibo nº José de Tal serviço de marcenaria ---- 10.000,00 

Cupom nº Lojas Paraguai SA 100 m de tecido ----- 10.100,00 

     

total................................................. 25.000,00 25.100,00** 

 
O valor excedente (R$100,00) foi complementado com recurso próprios. 
 
*  Depósito realizado na conta do proponente. 
**  Se a despesa ultrapassar o valor da receita, deve-se justificar a fonte: 
 Exemplo: o valor excedente foi completado com recursos da Cia. 
 

 


