
 
 

EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 10/2020  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E TURISMO DE ANITA GARIBALDI – SC 

 

                                           
                                             
                                         
pelo Decreto                                  
                                              
                                           

 

 

O Município de Anita Garibaldi, Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de 

Educação, Cultura e  Turismo, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 

23, inciso V e artigo 30 inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil, e em 

especial a Lei Federal Nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo Nº 06, de 20 de março de 

2020, Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei 

Federal Nº 14.017/2020, Decreto Municipal Nº 2864, de 22 de setembro de 2020, torna 

público o presente EDITAL DE PREMIAÇÃO, com o intuito de selecionar, em caráter 

emergencial, propostas de serviços artísticos e culturais, com o objetivo de apoiar o 

setor no contexto do estado de calamidade pública decretada pelo Governo Federal em 

razão da pandemia da Covid-19.  

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente Edital de Premiação tem por finalidade a realização de dois eventos 
culturais, a serem executados no município de Anita Garibaldi, que possam ser 
transmitidos pela internet ou disponibilizados por meio de redes sociais e outras 
plataformas digitais, denominadas de “Live Cultural de Anita Garibaldi”, durante a 
vigência do estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto nº 6, de 20 de 
março de 2020, que cumpram integralmente com as exigências do inciso III do art. 2º, da 
Lei Federal 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc.  

 

2. DO REPASSE DOS RECURSOS  

2.1 Para a execução do presente Edital de Premiação serão utilizados os recursos 

públicos repassados pela União ao Município de Anita Garibaldi, nos termos e condições 

estabelecidos na Lei n° 14.017, de 2020.  



 
2.2 Conforme o disposto no item 8.6, do edital de Chamamento Público nº 09/20, de 08 

de outubro de 2020, não havendo proponentes para pleitear os recursos disponíveis no 

inciso II, Art. 2 da Lei 14.017/2020, os recursos seriam destinados a atender aos editais 

que tratam do inciso III, da referida Lei.  

 

3 DA PARTICIPAÇÃO  

 

3.1  Podem participar do presente Edital de Premiação:  

3.1.1 Pessoa Física, maior de 18 anos, residente e domiciliado em Anita Garibaldi/SC, 

há, pelo menos, 2 (dois) anos neste município;  

3.1.2 Pessoa Jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja finalidade 

estatutária esteja contemplada a arte e a cultura, devidamente registradas em Anita 

Garibaldi /SC, há pelo menos 2 (dois) anos, além de outras exigências previstas no item 

3.1.3;  

3.1.3 Os interessados previstos nos itens 3.1.1 e 3.1.2, devem comprovar ainda:  

a. Estar com as atividades artísticas e culturais interrompidas durante o estado de 

calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo Nº 06 de 20 de março de 2020, 

mediante assinatura de Declaração (anexo II ); 

b. Inscrição junto ao Mapa Cultural de Santa Catarina (mapacultural.sc.gov.br), mediante 

comprovação e homologação pelo Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de 

COVID-19 no âmbito do Município de Anita Garibaldi/SC.  

c. Atuação de no mínimo 02 (dois) anos, em uma das seguintes atividades do setor 

cultural e artístico, mediante assinatura de Declaração (anexo II), bem como, 

comprovação e homologação pelo Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de 

COVID-19 no âmbito do Município de Anita Garibaldi/SC.  

d. Comprovante de regularidade fiscal, apresentando Certidão Negativa de Débito 

(CND);  

 

3.2 Ficam impedidos de participar deste Edital: 

a. Pessoa Física, responsável legal, menor de 18 (dezoito) anos;  

b. Pessoa Física pleiteante de cargo eletivo;  

c. Pessoa Jurídica que tenha vinculação ou seus sócios e responsáveis legais sejam 

pleiteantes de cargo eletivo;  

d. Pessoa física e jurídica situadas fora do município de Anita Garibaldi. 

e. Os membros do Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 no 

âmbito do Município de Anita Garibaldi/SC.  

 



 
4. DAS INSCRIÇÕES  

 

4.1. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas de 05 de novembro a 20 de 

novembro de 2020, devendo ser realizadas, exclusivamente, em local a ser definido 

pela Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, mediante agendamento prévio, através 

do telefone (49) 99946-5687, seguindo todos os protocolos de segurança.  

4.2 As inscrições serão efetuadas mediante apresentação de todos os documentos 

solicitados, bem como fotocópia para comprovação dos mesmos, e devidamente 

assinados pelo proponente.  

4.3 É de inteira responsabilidade do interessado a veracidade e a autenticidade dos 

documentos apresentados no ato de inscrição, sendo único responsável pelas 

informações e documentos encaminhados, isentando a Secretaria de Educação, Cultura 

e Turismo de Anita Garibaldi-SC de qualquer responsabilidade civil ou penal, estando o 

interessado ciente da responsabilidade criminal por falsidade documental conforme 

definido no Título X, Capítulo III do Código Penal.  

4.4 É de inteira responsabilidade do interessado que a documentação anexada esteja 

em perfeitas condições de legibilidade e leiturabilidade, sem rasuras e dentro do prazo 

de validade, sendo que a ausência ou impossibilidade de leitura de qualquer uma delas 

desabilitará a inscrição.  

4.5 O ato de inscrição implicará a prévia e integral concordância com todas as normas 

deste Edital e não implica na seleção e/ou contratação do interessado por parte da 

Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Anita Garibaldi.  

4.6 É de total responsabilidade do interessado acompanhar no sítio eletrônico da 

Prefeitura de Anita Garibaldi (www.anitagaribaldi.sc.gov.br) as etapas do processo, a 

atualização das informações e a publicação de possíveis erratas do presente Edital.  

4.7 Não serão admitidas inscrições realizadas:  

a. Após o encerramento do prazo de inscrição descrito no item 4.1;  

b. Sem preenchimento dos campos obrigatórios da inscrição e das declarações em 

anexo, como também, faltando algum dos documentos exigidos na inscrição; 

 

5. DO REPASSE DOS RECURSOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES 

SELECIONADOS  

 

5.1 O valor de repasse proveniente da Lei Aldir Blanc, nº 14.017/2020, que dispõe de 

ações emergenciais destinadas ao setor cultural para o município de Anita Garibaldi é de 

62.437,98. Este valor mais os rendimentos relativos à conta do Banco do Brasil, criada 

especificamente para o recebimento dos recursos referentes à Lei 14.07/2020, Lei Aldir 

Blanc, serão utilizados para custear as despesas relativas à realização de dois eventos 



 
culturais, de “Live Cultural de Anita Garibaldi”, a serem disponibilizados por meio de 

plataformas digitais.  

5.2 Os valores de que trata o item 5.1 deste edital serão divididos igualmente em duas  

parcelas de igual valor para a realização dos dois eventos culturais. 

5.3  Contratação de pessoa jurídica para promover os eventos culturais. 

5.3.1 O proponente vencedor terá as seguintes obrigações: organização, divulgação, 

ornamentação, escolha de data e local para a realização da “Live Cultural de Anita 

Garibaldi”, e o que estiver relacionado com a execução dos eventos, utilizando para 

tanto o valor máximo de R$ 12.500,00 para cada evento, sendo realizados dois eventos 

no total.   

5.3.2 Realizar o pagamento dos artistas e músicos que se inscreverem para participar da 

“Live Cultural de Anita Garibaldi”, após a realização dos eventos, mediante apresentação 

de recibos assinados pelos inscritos que tiveram suas inscrições homologadas pelo 

Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 no âmbito do Município 

de Anita Garibaldi/SC. Para tanto, serão utilizados os restantes dos valores, também 

divididos entre os dois eventos.  

5.3.3. O valor da premiação para cada participante se dará em conformidade com o 

número de inscritos que estiverem aptos a participar do evento, bem como, as 

categorias para as quais se inscreveram e de acordo com o serviço prestado, mediante 

o deferimento do Comitê Municipal após a homologação das inscrições e que será 

apresentado no Relatório Final de Execução das “Lives Culturais de Anita Garibaldi” 

para prestação de contas. 

5.4. Artes Visuais – Obrigações: realização de obras de arte como ilustração, cartum, 

pintura, escultura, artesanatos em geral para serem sorteados durante a realização dos 

eventos. 

5.4.1. O número de obras feitas por cada inscrito dependerá do número de inscrições 

homologadas, cabendo à comissão avaliadora definir. 

5.4.2. O valor repassado para os inscritos no item 5.4 deste edital dependerá do número 

de inscritos nesta modalidade e mediante a obra apresentada, ficando a critério do 

Comitê Gestor defini-lo.  

5.5. Música - Obrigações: apresentação de número musical, dividido em três categorias: 

Solo, Dupla, Banda. A escolha deverá estar devidamente destacada no ato da inscrição. 

5.5.1. O número de apresentações ou o tempo estipulado para cada uma dependerá do 

número de inscritos e também decidido em conjunto com a comissão avaliadora e a 

empresa responsável pela organização dos eventos. 

5.5.2. O valor repassado para os inscritos no item 5.5 deste edital dependerá do número 

de inscritos em cada modalidade e proporcional ao tempo de apresentação estipulado, 

ficando a critério do Comitê Gestor defini-lo.  



 
5.6  O pagamento do subsídio será efetuado através de TRANSFERÊNCIA EM CONTA 

CORRENTE informada pela Proponente Vencedora, em duas parcelas, posterior a cada 

“Live Cultural de Anita Garibaldi”, mediante a apresentação de nota fiscal. 

5.6.1. O pagamento para os artistas que participaram tanto na categoria de artes visuais, 

quanto os músicos, deverá ser feito em até cinco dias contados do recebimento do 

recurso pela proponente vencedora.  

 

6. DA COMISSÃO AVALIADORA 

6.1. O processo de avaliação técnica será realizada pelo Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 no âmbito do Município de Anita 

Garibaldi/SC, para acompanhamento e fiscalização da Lei Aldir Blanc, com as seguintes 

atribuições:  

I - realizar as tratativas necessárias com os órgãos do Governo Federal responsáveis 

pela descentralização dos recursos;  

II - participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do Município de 

Anita Garibaldi/SC para a distribuição dos recursos na forma prevista no artigo 2º da Lei 

Federal nº 14.017, de 2020; 

III - acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas no 

Decreto Municipal nº  2850, de 24 de agosto de 2020. 

IV - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal 

para o Município de Anita Garibaldi/SC;  

V - fiscalizar a execução dos recursos transferidos;  

VI - elaborar relatório e prestação de contas dos recursos recebidos no âmbito do 

Município de Anita Garibaldi/SC.  

6.2 O Grupo de Trabalho de que trata o item 6.1 é composto pelos seguintes 

integrantes:  

I - Secretário Municipal de Cultura e/ou Superintendente de Cultura:  

MARLEI TEREZINA DO AMARAL 

II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças:  

SANDRA LIMA ZANCHETT 



 
IV - 01 (um) representante da Câmara Municipal: 

LEANDRO GASPERIN CRISOSTE 

V - 01 (um) representante da sociedade civil: 

SAMANTA REOLON AMERICO 

VI – 01 (um) representante jurídico da Procuradoria do Município: 

PÂMELA MARIA BERGAMO 

 

7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

  

7.1 A Prestação de Contas relativas à realização dos dois eventos intitulados “Lives 

Culturais de Anita Garibaldi” se dará mediante a apresentação de Relatório de 

Execução, devendo estar descritas todas as atividades realizadas, incluindo reuniões 

para tomadas de decisões posteriores à homologação das inscrições e os critérios para 

pagamento, bem como, notas fiscais e recibos comprovando as despesas e os 

pagamentos efetuados, além de citar os canais de transmissão dos eventos virtuais, 

para comprovação de realização. 

 7.2 Os documentos relativos à Prestação de Contas deverão ser entregues junto à 

Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Anita Garibaldi, até 120 (cento e vinte) 

dias, após o recebimento da (última) parcela do pagamento. 

7.3 O Beneficiário deverá manter em seu arquivo durante o prazo de 10 (dez) anos, 

contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, os documentos originais que 

compõem a prestação de contas. 

 

8. DO CRONOGRAMA  

 

8.1 Fica definido o cronograma de ações das etapas e encaminhamentos deste edital, 

conforme tabela abaixo: 

 

Atividade Prazo Previsto 

Período de Inscrições 
(www.mapacultural.sc.gov.br) 
 

 
05/11/2020 a 20/11/2020 

Divulgação dos inscritos - Site da 
Prefeitura(www.anitagaribaldi.sc.gov.br) 
 

 
Até 23/11/2020 

Análise, verificação e emissão de  

http://www.mapacultural.sc.gov.br/
http://www.anitagaribaldi.sc.gov.br/


 
relatório dos habilitados junto ao 
Comitê Municipal de Gerenciamento da 
Pandemia de COVID-19 no âmbito do 
Município de Anita Garibaldi/SC. 
 

Até 24/11/2020 

Publicação da Homologação final dos 
beneficiários. 

Até 25/11/2020 

Pagamento do subsídio 
 

Prazo máximo 31/12/2020 

Prestação de Contas junto à Secretaria 
de Educação, Cultura e Turismo de 
Anita Garibaldi, por meio de Relatório 
de Execução dos Eventos.  
 

Até 120 dias após o recebimento da 

última parcela.  

 

8.2 É de responsabilidade dos interessados acompanhar a atualização e/ou possíveis 

alterações dos prazos junto ao site da Prefeitura de Anita Garibaldi 

(www.antagaribaldi.sc.gov.br).  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 É de total responsabilidade do interessado garantir a integridade, veracidade e 

totalidade das informações e dos documentos exigidos neste Edital, não cabendo 

qualquer indenização devida ao interessado, pela elaboração e apresentação de 

documentação irregular.  

9.2 As dúvidas relativas ao presente Edital serão respondidas exclusivamente pelo e-

mail cultura@anitagaribaldi.sc.gov.br, e posteriormente publicadas no site da Prefeitura 

de Anita Garibaldi (www.anitagaribaldi.sc.gov.br). 

9.3 A eventual revogação deste Edital, por motivo de interesse público, ou sua anulação, 

no todo ou em parte, não implica direito a indenização de qualquer natureza.  

9.4 Os casos omissos serão apreciados com fundamento na legislação pertinente 

vigente, pelo Comitê Gestor Municipal da Lei Aldir Blanc, instituído pelos Decretos 

Municipais Nº 2850, de 24 de agosto de 2020 e Nº 2863, de 21 de setembro de 2020, 

para dirimir eventuais questões relativas a este edital;  

9.5 O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios, será o da Comarca de 

Anita Garibaldi, Estado de Santa Catarina. 

 

Anita Garibaldi, 05 de novembro de 2020 

 

 

http://www.anitagaribaldi.sc.gov.br/


 
Marlei Terezinha do Amaral 

Secretária de Educação Cultura e Turismo de Anita Garibaldi-SC 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E TURISMO DE ANITA GARIBALDI – SC 

 

EDITAL DE PREMIAÇÃO N° 010/2020 

 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS DO REQUERENTE:          

Nome Completo: __________________________________________________________ 

Inscrição no Mapa Cultural de Santa Catarina: ___________________________________ 

Data de Nascimento: ______/_____/_____ Telefone para contato: ____________________ 

Local de Nascimento:________________________________________________________ 

Endereço residencial:_________________________________________________________ 

Município: ____________________________________ Unidade de Federação:__________ 

CPF:____________________________________________.  

RG:___________________________   Data/Local Expedição:_____________________ 

 

Assinale para qual categoria está realizando a sua inscrição: (     ) Audiovisual (      ) Artes visuais 

(     ) Música: Qual modalidade?  (    ) Solo   (      ) Dupla (     )Banda 

 

Anita Garibaldi (SC), ____ de _____________ de 2020. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

 

Homologação da Inscrição:    (     ) Deferida  (     ) Indeferida 

Parecer da Comissão avaliadora/ Assinaturas: 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

ANEXO II - AUTODECLARAÇÃO 

 

Eu, ______________________________________________________________ 

 

DECLARO, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas 

artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de publicação da Lei nº 

14.017, de 29 de junho de 2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir: 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

Período Atividade desenvolvida 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DECLARO para os devidos fins que estou inscrito, na plataforma Mapa Cultural de 

Santa Catarina, com minha Inscrição e Autodeclaração a ser homologada pelo Comitê 

Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 no âmbito do Município de 

Anita Garibaldi/SC, instituído pelo Decreto Nº 2850, de 24 de agosto de 2020 e Nº 2863, 

de 21 de setembro de 2020, 

 

DECLARO, para os devidos fins que tive minhas atividades artístico-culturais 

interrompidas em decorrência das medidas de isolamento social devido à pandemia 

COVID 19, conforme dispõe o Inciso II do artigo 2º da Lei Federal 14.017/2020. 

 

DECLARO, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta 

declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal*. 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/irani/decreto/2020/19/194/decreto-n-194-2020-regulamenta-no-ambito-municipal-a-lei-federal-n-14017-de-29-de-julho-de-2020-que-dispoe-sobre-acoes-emergenciais-destinadas-ao-setor-cultural-a-serem-adotadas-durante-o-estado-de-calamidade-publica-reconhecido-pelo-decreto-n-6-de-20-de-marco-de-2020


 
 

Anita Garibaldi (SC), ____ de _____________ de 2020. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

 

 

*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal: “Artigo 299. Omitir, em documento 

público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um  a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E TURISMO DE ANITA GARIBALDI – SC 

 

EDITAL DE PREMIAÇÃO N° 010/2020 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, 

______________________________________________________________________, 

portador do CPF n° ____________________________  e RG nº 

_________________________________ Órgão Expedidor/UF, residente de domiciliado 

na Rua ________________________, nº__________, bairro: 

_____________________________________, na cidade de 

______________________________, CEP _________________________, declaro, a 

pedido do interessado para fins de comprovação de residência junto ao EDITAL DE 

PREMIAÇÃO Nº 010/2020, DO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI-SC. 

 Declaro ainda que seguem anexas cópias dos comprovantes da referida residência 

(água, luz, telefone, IPTU ou despesas de condomínio). 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que 

responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.  

 

Anita Garibaldi, SC _____ de __________________de _________.  

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 


