
ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PARINTINS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS - PGMP
DECRETO Nº 095/2020-PGMP

RATIFICA OS TERMOS DO DECRETO Nº  088/2020-PGMP E REGULAMENTA OS CASOS OMISSOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
EXECUTADO NO ÂMBITO MUNICIPAL, PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS PREVISTOS PELA LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 E
DECRETO FEDERAL 10.464/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O cidadão Frank Luiz da Cunha Garcia, Prefeito Municipal de Parintins, no uso de suas atribuições legais constantes no disposto do art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica
Municipal - LOMP.

CONSIDERANDO os termos da Lei 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 reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020.

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 que regulamenta a Lei 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 publica reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020.

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 773/2020-PGMP.

DECRETA:

Art. 1º. Ficam regulamentadas as ações e os casos não previstos no Decreto Municipal nº 088/2020-PGMP, acerca da aplicação dos recursos previstos na Lei Federal nº
14.017/2020, regulamentada pelo Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.

Art. 2º. Compete ao Município, além de outras obrigações:

§1º. A distribuição de subsídios mensais, que tem por objetivo a 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, em observância ao disposto
noinciso II, do caput, do art. 2º, da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

§2º. A elaboração e publicação de editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural,
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções
audiovisuais, de manifestações culturais, e realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes
sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto noinciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020.

Art. 3º. Os recursos recebidos pelo Município de Parintins serão alocados no orçamento por meio de edição de lei municipal, sendo divididos da seguinte forma:

I - R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), destinados para os requerimentos de subsídio mensal, que tiveram seu deferimento após análise dos órgãos
competentes.

II - R$ 513.162,54 (quinhentos e treze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para projetos de fomento.

DO SUBSÍDIO MENSAL

Art. 4º. Em virtude da alocação de recursos prevista no inciso I, do artigo anterior, o Município de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura, concederá 24 subsídios
mensais divididos em 3 (três) parcelas sendo:

I - 20 (vinte) subsídios de R$ de 3.000,00 (três mil reais).

II - 4 (quatro) subsídios de R$ de 6.000,00 (seis mil reais).

§1º. Os recursos serão distribuídos de acordo com o cumprimento dos seguintes critérios.

Item Critérios
1 Situação  do  local  de

funcionamento  do
espaço cultural:

Espaço  público
(escola,  praça,  rua,
quadra  ou  prédio
público).

Espaço  emprestado  ou  de  uso
compartilhado

Espaço
itinerante

Espaço  próprio;  e  Espaço
público cedido em comodato.

Espaço alugado; e Espaço próprio
financiado.

2 Localização  do  espaço
cultural  em  área  de
maior  vulnerabilidade
social

Nível  I  -  centro  ou
distrito  sede  e/ou
áreas nobres

Nível II – comunidades urbanas
semiestruturadas  não
consideradas  periféricas  com
relativa  infraestrutura  social  e
urbana

Nível  III  –  comunidades
urbanas  com  precariedade  na
infraestrutura  social  e  urbana
(favelas,  palafitas,  áreas  de
morro, periferias)

Nível IV – comunidades rurais ou
tradicionais  (quilombo,  terras
indígenas,  áreas  ribeirinhas  e  de
pescadores  artesanais,
comunidades de ciganos, etc)

3 A  relevância  cultural
que  a  instituição
desenvolve

4 Acessibilidade  do
espaço cultural:

Não  possui
acessibilidade

01 tipo de acessibilidade 02  tipos  de
acessibilidade

03 tipos de acessibilidade 04 tipos de acessibilidade

§2º. Os critérios descritos no parágrafo anterior terão pontuação de 1 a 5.

Art. 5º. Farão jus ao subsidio mensal os espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e
instituições culturais com atividades interrompidas que atenderem os seguintes critérios:

I - deverão residir e estar domiciliados em Parintins.

II - estar com inscrição homologada no cadastro municipal.

III - deverão ter tido suas atividades interrompidas em razão das medidas de isolamento social, podendo ser comprovado mediante a apresentação de autodeclaração de
atividades interrompidas, atestada pela Secretaria Municipal de Turismo.

IV -  deverão  ser  organizados  e  mantidos  por  pessoas,  organizações  da  sociedade  civil,  empresas  culturais,  organizações  culturais  comunitárias,  cooperativas  com
finalidade cultural e instituições culturais com e sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, conforme exemplificados nos incisos I
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a XXV do art. 8º da Lei 14.017/2020.

V - deverão ter no mínimo de 02 (dois) anos de atividade, a ser comprovada via documentação ou portfólio.

§1º. O benefício de que trata o inciso I, do art. 3º deste Decreto somente será concedido para a 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.

§2º. As entidades poderão se inscrever via CNPJ e, na ausência deste, a inscrição será via CPF, sendo obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:

I - Para inscrição via CNPJ:

a) cópia legível do RG do Representante Legal.

b) cópia legível do CPF do Representante Legal.

c) cópia legível do comprovante de residência atual do Representante Legal.

d) cópia legível do comprovante de residência atual da sede do proponente (pessoa jurídica).

e) cópia legível do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

f) cópia legível do Alvará de funcionamento.

g) cópia legível do cartão do banco ou extrato bancário em nome do proponente, indicando o Banco, Agência e Conta Corrente.

h) contrato Social e suas alterações ou Estatuto (quando houver), para organização / entidades sem fins econômicos.

i) ata de nomeação do Presidente.

II - Para inscrição via CPF:

a) cópia legível do RG.

b) cópia legível do CPF.

c) cópia do comprovante de residência atual.

d) cópia legível do comprovante de residência atual da sede do proponente.

e) documento que autodeclare a pessoa o gestor responsável/representante pelo espaço, bem como relação de associados com o numero do CPF.

f) cópia legível do cartão do banco ou extrato bancário em nome do proponente, indicando o Banco, Agência e Conta Corrente.

Art. 6º. As inscrições para concorrer ao subsídio mensal de que trata o inciso I, do art. 3º deste Decreto, serão efetuadas por meio de acesso ao link anexo ao site oficial do
Município (www.parintins.am.gov.br).

Art. 7º. A Secretaria Municipal de Cultura planejará juntos com as entidades a execução da contrapartida a partir do momento em que as escolas municipais retornarem
suas atividades com a presença de alunos.

Paragrafo único: A contrapartida será de 10% sobre o valor do subsidio repassado ao beneficiário.

Art. 8º.O beneficiário do subsídio mensal previsto no inciso I, do art. 3º, deste Decreto, deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao Município
de Parintins, na Secretaria de Turismo, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio mensal.

§1º. A prestação de contas de que trata o caput deste artigo deverá comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade
cultural do beneficiário.

§2º. Só será permitido pagamento de faturas de consumo com vencimento após 20 de março de 2020, sendo vedado o pagamento de folha de pessoal.

§3º. Para espaços culturais que estiverem sediados na residência do representante legal, não será permitido o pagamento das seguintes despesas:

I - internet.

II - transporte.

III - aluguel.

IV - telefone.

V - consumo de água e luz.

§4º.As providências a serem adotadas em caso das prestações de contas serem reprovadas ou em caso de terem sido rejeitadas serão:

I - impossibilidade de receber recursos federais, estaduais e municipais pelo período de 02 (dois) anos.

II - impossibilidade de participar de eventos municipais pelo período de 02 (dois) anos.

DOS EDITAIS DE FOMENTO

Art. 9º. Em virtude da alocação de recursos prevista no inciso II, do art. 3º deste Decreto, o Município de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura, concederá através
de edital, 76 (setenta e seis) fomentos distribuídos na forma abaixo:

I - 25 (vinte e cinco) fomentos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em cinco categorias artísticas, totalizando 85 fomentos.

II - 50 (cinquenta) fomentos de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em cinco categorias artísticas, totalizando 20 fomentos.

III - 1 (um) fomento no valor de R$ 13.165,54 (treze mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

Art. 10. Para os editais de fomento no valor de R$ 4.000,00 serão analisados os seguintes critérios:

I - apresentar maior impacto social, considerando a maior participação da sociedade, como público estimado;

II - estimular a circulação da produção artística local;

III - democratizar o acesso a produção e realização de atividades artísticas e culturais em Parintins, levando em consideração a comunidade artística local.

Art. 11. Para os editais de fomento no valor de R$ 8.000,00 serão analisados os seguintes critérios:

I - excelência do projeto quanto à qualidade, aos objetivos, à inovação, à linguagem artística e conteúdo.

II - capacidade de execução do projeto de acordo com o cronograma de execução apresentado.

III - qualificação dos profissionais envolvidos no projeto.

IV - público-alvo do projeto, considerando a importância da renovação e qualificação de público para as artes visuais.
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V - apresente maior impacto social, no que tange a maior participação da sociedade, como público estimado.

VI - relevância socioeconômica (público alcançado, impacto na economia local, postos de trabalho gerados, trabalho social desenvolvido).

Art. 12. Para o edital de fomento no valor de R$ 13.165,54 serão analisados os seguintes critérios:

I - identificar e salvaguardar saberes, celebrações e formas de expressão portadoras de referência à identidade, à história e à memória de grupos formadores da cultura
local.

II - valorizar e divulgar a atuação dos mestres e mestras na transmissão e perpetuação da cultura popular ao longo do tempo.

III - contribuir para a melhoria das condições sociais e materiais de transmissão e perpetuação dos bens culturais imateriais da cidade.

IV - inserir as práticas dos mestres e mestras selecionados na política de formação e difusão cultural promovida.

Parágrafo único. Entende-se por Mestre e Mestra da cultura popular a pessoa física que seja herdeira dos saberes da cultura popular, que detenha notório conhecimento,
longa permanência na atividade e que seja reconhecida por sua própria comunidade como referência na transmissão de saberes, celebrações e/ou formas de expressões da
tradição popular, em suas diversas categorias, como:

I - artes da cura.

II - medicina popular.

III - manejo, plantio e coleta de recursos naturais.

IV - culinária tradicional.

V - jogos e brincadeiras.

VI - contação de histórias e outras narrativas orais.

VII - poesia e literatura popular.

VIII - músicas, cantos e danças.

IX - rituais, festejos e celebrações.

X - artes e artesanato.

XI - ofícios, saberes, técnicas ou “modos de fazer”.

XII - outras categorias culturais que, pelo poder da palavra, da imagem, da oralidade, da corporeidade e da vivência, dialoga, aprende, ensina e torna a memória viva e
afetiva da tradição popular, transmitindo saberes e fazeres de geração a geração, garantindo a ancestralidade e identidade de sua comunidade.

Art. 13. O encaminhamento da documentação para os fins descritos nos artigos 7º e 10, deste Decreto (ficha de inscrição preenchida, conteúdo do projeto e demais
documentos), deverá proceder-se de forma presencial para a Secretaria Municipal de Cultura – SEMCULT, sito a Rua Jonathas Pedrosa, Centro, Parintins (Centro de
Atendimento ao Turista – CAT).

§1º. O encaminhamento do projeto de forma presencial deverá ser feito em 01 (um) envelope individual para cada projeto, lacrado, com as seguintes instruções de
identificação:

SELEÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PARA SEREM FOMENTADOS
POR MEIO DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO DE PARINTINS.
TÍTULO DO PROJETO:
ÁREA:
PROPONENTE (NOME COMPLETO CONFORME RG):

§2º. A não apresentação de qualquer documento exigido pelo Município, bem como qualquer rasura, emenda, declarações e/ou documentos falsos ou inverídicos ou outra
irregularidade constatada nos documentos entregues, implica na eliminação do candidato(a) no certame, em qualquer fase do processo, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

DA INSCRIÇÃO

Art. 14. Compõe a inscrição:

I - ficha de Inscrição para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (disponibilizado pela SEMCULT), devidamente preenchida.

II - proposta do Projeto.

III - cópia legível do RG.

IV - cópia legível do CPF.

V - comprovante de Residência.

VI - currículo artístico/cultural ou portfólio com comprovação de atividade cultural direcionada a área escolhida pelo projeto (podendo conter recorte de jornal, print de
redes sociais, entre outros).

VII - CNPJ acompanhado do Contrato Social e alterações, ou Estatuto, para organização/entidades sem fins econômicos, conforme o caso.

Art.  15.  A  inscrição  do  Proponente  implicará  na  tácita  aceitação  das  normas  e  condições  estabelecidas  pelo  Município,  em relação  as  quais  não  poderá  alegar
desconhecimento.

Art. 16. Os documentos de inscrição e os demais que compõem o presente procedimento estarão disponibilizados na página eletrônica www.parintins.am.gov.br.

Art. 17. O período das inscrições destinado ao recebimento dos recursos previstos neste Decreto compreende:

I - do subsídio mensal, de 30.09.2020 até 09.10.2020.

II - do fomento, de 19.10.2020 até 06.11.2020.

Art. 18. A inscrição só será efetivada após a entrega na SEMCULT dos requerimentos e projetos e todos os documentos exigidos pelo Município.

§1º. O Proponente é responsável pela veracidade das informações prestadas na ficha de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento e
entrega dos arquivos.

§2º. As informações e os anexos que integram os requerimentos/projetos não poderão ser alterados, suprimidos ou substituídos depois de finalizados os procedimentos
para inscrição.

§3º. Somente serão considerados inscritos os projetos entregues no prazo estabelecido pelo Município.

Art. 19. As propostas apresentadas para recebimento do subsídio mensal e dos recursos de fomento que não forem apresentadas adequadamente no lugar, prazo, forma e
demais condições especificadas pelo Município de Parintins serão indeferidas.
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Art. 20. Para a execução das ações emergenciais previstas nos incisos I a III, do art. 9º, deste Decreto, o Município de Parintins deverá definir, em conjunto com o
Governo do Estado, o âmbito em que cada ação emergencial será realizada, de modo a garantir que não haja sobreposição entre os entes federativos.

Parágrafo único. No âmbito do Município de Parintins, cada proponente poderá apresentar até 02 (dois) projetos para fomento, visando a análise do órgão responsável,
podendo ser contemplado apenas 01 (um).

DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO E DA REVISÃO

Art. 21. O processo de habilitação dos requerimentos direcionados a Administração Pública, para fins de recebimento do subsídio mensal e dos projetos de fomento,
compreende a triagem, de caráter eliminatório, com o objetivo de verificar se o proponente cumpre as exigências previstas pelo Município, sendo executada por uma
comissão de habilitação, nomeada por ato do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Após a emissão de documento formal contendo a análise efetuada pela comissão de avaliação, o resultado dos requerimentos e propostas que foram
habilitadas e inabilitadas será listado e divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - DOM no site www.diariomunicipalaam.org.br e na página
eletrônica  da  Prefeitura  Municipal  de  Parintins  (www.parintins.am.gov.br),  sendo  de  total  responsabilidade  do  proponente  acompanhar  a  atualização  dessas
informações.

Art. 22. Os candidatos não habilitados terão um prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da lista a que se refere o item anterior, para interpor Recurso à
Comissão de Revisão, cujo modelo deverá ser disponibilizado pela SEMCULT.

§1º. Os recursos referentes à inabilitação da inscrição deverão ser enviados para o endereço eletrônico cultura@parintins.am.gov.br, não cabendo a apresentação de novos
documentos que não foram enviados no momento da inscrição.

§2º. Os recursos serão julgados pela Comissão de Revisão em até 02 (dois) dias úteis após a sua interposição, cujo resultado será homologado pela SEMCULT e publicado
no DOM e no site da Prefeitura de Parintins, observado o que dispõe o parágrafo único do art. 21, deste Decreto.

DA AVALIAÇÃO

Art. 23. A avaliação, de caráter classificatório, abrangerá todos os projetos habilitados e será realizada por uma por uma comissão de avaliação, nomeada pelo Prefeito
municipal, composta por membros da SEMCULT e profissionais de reconhecida competência comprovada das classes artísticas.

Art. 24. Cada projeto será analisado por 03 (três) membros da Comissão de Avaliação e sua nota será a média das notas destes membros para cada um dos seguintes
critérios:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO
Mérito da proposta (artístico, técnico e conceitual) 0 a 5

Relevância Cultural do Projeto 0 a 5

Qualificação profissional do Curriculum do Proponente 0 a 5
Viabilidade de execução - técnica e financeira - do projeto 0 a 5
PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIA DOS 03 MEMBROS DA COMISSÃO) 20

Parágrafo único. A pontuação mínima para a classificação será de 04 (quatro) pontos.

Art. 25. A comissão de avaliação não poderá propor modificação, intervenção ou alteração no projeto após o seu protocolo.

Art. 26. Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate seguirá a seguinte ordem de pontuação dos critérios:

a) maior nota no critério Mérito da proposta.

b) maior nota no critério Relevância cultural do projeto.

c) maior nota no critério Viabilidade de execução do projeto.

d) O candidato mais idoso.

Art. 27. A relação completa dos classificados após a avaliação e suas respectivas notas, em ordem decrescente, será divulgada no site www.parintins.am.gov.br, com a
classificação dos premiados, indicando o nome, a área e o valor concedido.

Art.  28.  Recursos  para  esta  fase  deverão  ser  enviados  para  o  endereço  eletrônico  cultura@parintins.am.gov.br,  em formulário  próprio,  a  ser  disponibilizado  pela
SEMCULT, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da lista a que se refere o artigo anterior, para Comissão de Revisão, que procederá a análise, não
cabendo nesta fase a apresentação de documentos não enviados no ato da inscrição do projeto.

Art. 29. A Comissão efetuará a análise em até 02 (dois) dias úteis após a data da interposição do recurso e os resultados serão homologados pela SEMCULT e publicados
no DOM e na página eletrônica www.parintins.am.gov.br.

Parágrafo único. É de total responsabilidade do proponente, o acompanhamento de todas as fases do procedimento, nos termos do parágrafo único, do art. 21, deste
Decreto.

Art. 30.  O resultado final,  após o julgamento dos recursos,  será homologado pela SEMCULT e publicado no Diário Oficial  do Município,  indicando o nome dos
classificados, a área e o valor referente a categoria financeira m que foi inscrito o projeto.

Art. 31. Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento do benefício por parte do premiado, em razão do descumprimento das obrigações estabelecidas pelo
Município de Parintins, o recurso financeiro será destinado a outros proponentes, observada a ordem de classificação por notas estabelecidas pela Comissão de Avaliação,
devidamente publicada.

DA FORMA DE PAGAMENTO AOS CONTEMPLADOS

Art. 32. Os contemplados que tiverem seus nomes publicados no diário municipal após a divulgação do resultado final da seleção deverão encaminhar para SEMCULT
situada à Rua Jonathas Pedrosa, nº 190, Centro, nesta cidade de Parintins, no prazo máximo 05 (cinco) dias corridos e improrrogáveis os documentos abaixo:

§1º. Pessoa Física:

a) 02 vias de Requerimento, sem data (disponibilizado pela SEMCULT).

b) 02 vias de Recibo, sem data (disponibilizado pela SEMCULT).

c) 01 cópia legível do RG.

d) 01 cópia legível do CPF.

e) 01 cópia do comprovante de residência atual.

f) 01 cópia legível do cartão do banco ou extrato bancário em nome do proponente, indicando o Banco, Agência e Conta Corrente.

§2º. Pessoa Jurídica:

a) 02 vias de Requerimento, em papel timbrado, sem data (disponibilizado pela SEMCULT).

b) 02 vias de Recibo, em papel timbrado, sem data (disponibilizado pela SEMCULT).
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c) 01 cópia legível do RG do Representante Legal.

d) 01 cópia legível do CPF do Representante Legal.

e) 01 cópia legível do comprovante de residência atual do Representante Legal.

f) 01 cópia legível do comprovante de residência atual da sede do proponente.

g) 01 cópia legível do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

h) 01 cópia legível do cartão do banco ou extrato bancário em nome do proponente, indicando o Banco, Agência e Conta Corrente.

Art. 33. O pagamento dos benefícios previstos neste Decreto será processado da seguinte forma:

§1º. Para o subsídio mensal, 03 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

§2º. Para os projetos de fomento, em parcela única.

Art. 34. O pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica em conta bancária indicada pelo proponente.

DAS OBRIGAÇÕES

Art. 35. Os projetos selecionados deverão ser realizados integralmente dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar do dia da transferência bancária
dos recursos na conta do proponente, ficando a cargo da SEMCULT, elaborar cronograma de execução.

Art. 36. Os selecionados comprometem-se a cumprir integralmente a proposta aprovada e incluir em todo material de divulgação o apoio da Prefeitura Municipal de
Parintins / SEMCULT, assim como do Governo Federal e demais órgãos vinculados, acompanhado ou não de símbolos, sem personificar autoridades, obedecendo ainda
aos critérios de veiculação das logomarcas estabelecidas, que estarão à disposição do proponente na SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação.

Art. 37. Ficam sob a responsabilidade dos premiados todos os contatos, contratações, custos e encargos referentes ao desenvolvimento do projeto selecionado, inclusive o
pagamento de direitos autorais e a obtenção do direito de imagem, de acordo com a legislação vigente.

Art. 38. Após a execução do projeto, o selecionado deverá encaminhar à SEMCULT, no prazo de 30 (trinta) dias, o relatório execução de atividade, cujo modelo será
disponibilizado pelo órgão municipal responsável, com datas e locais das atividades, incluindo o registro dos resultados em vídeos e fotos, quantidade de público, locais de
apresentação, material de divulgação (em que constem os créditos exigidos) e documentos que comprovem as atividades realizadas e de 02 (dois) exemplares do produto
resultante do projeto, se houver.

§1º. A documentação referente à comprovação de realização da atividade pelo beneficiário deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Cultura, sito à Rua Jonathas
Pedrosa, s/nº, Centro (Centro de Atendimento ao Turista – CAT).

§2º. O proponente selecionado autoriza que todas as ações do projeto sejam acompanhadas por técnicos da SEMCULT, nomeados para registrar através de fotografias e
gravações, em áudio e vídeo, cujo material resultante será incorporado ao seu acervo, incluído os materiais de divulgação institucional.

DAS VEDAÇÕES

Art. 39. Nos termos do presente Decreto, é vedado:

§1º. A inscrição de:

I - servidores, colaboradores, terceirizados, estagiários, membros e prestadores de serviço vinculados ao Governo do Estado / Prefeitura Municipal de Parintins, assim
como de seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

II - candidato que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com os integrantes das comissões de que trata este
Decreto.

III - pessoas físicas e jurídicas que não desenvolvam quaisquer atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural ou economia criativa.

§2º. A vedação de que tratam os incisos I e II, do caput deste artigo, compreende o proponente, bem como os demais envolvidos na proposta ou projeto.

§3º. É VEDADO projeto cujo objetivo seja a manutenção de grupos e companhias.

Art. 40. É vedado o pagamento dos benefícios previstos neste Decreto em Conta Conjunta, Conta Poupança e Conta de Terceiros.

DISPOSITIVOS FINAIS

Art. 41. Todos os proponentes classificados ou não, autorizam o acesso de seu projeto, inclusive em fase de interposição de recurso junto à Comissão de Revisão e a
Comissão de Recursos.

Art. 42. O beneficiário estará sujeito às penalidades legais pela inexecução total ou parcial do projeto selecionado, ou ainda, pela execução em desacordo com as regras
estabelecidas pelo Município de Parintins, ficando inadimplente para contratação com o município pelo prazo de 05 (cinco) anos.

§1º. A SEMCULT deverá verificar in loco o desenvolvimento da execução do projeto premiado.

§2º. Na ocorrência do disposto no caput deste artigo, o proponente obriga-se a devolver os recursos recebidos, atualizados de acordo com a legislação vigente à época em
que se realizar a respectiva quitação.

Art. 43. O recebimento dos recursos previstos pela Lei Aldir Blanc não impede o proponente de obter outros recursos junto à iniciativa pública ou privada, utilizando ou
não as leis de incentivo à cultura vigente no país, ressalvado o direito do Município de Parintins em utilizar seu projeto na forma prevista no art. 46 deste Decreto.

Art. 44. Os proponentes poderão apresentar requerimentos/projetos para o recebimento dos dois benefícios de competência do município (subsídio mensal e edital de
fomento).

Parágrafo único. Se um proponente for contemplado nos dois benefícios, terá preferência pelo recebimento do primeiro que for processado pelo município, devendo
aguardar a ocorrência de vacância para fins de recebimento do outro benefício que foi inscrito.

Art. 45.  Para esclarecimentos e demais orientações técnicas quanto ao preenchimento dos requerimentos serão prestados na Secretaria de Cultura, Turismo e Meio
Ambiente, conforme agendamento prévio pelo telefone 991273493 das 08h00 as 14h00 ou pelo e-mail: cultura@parintins.am.gov.br.

Art. 46. No caso do projeto implicar em Cessão de Direitos Autorais tais como: imagens, músicas, obras e outros, deverá ser apresentada a respectiva declaração por parte
do(s) autor(es) envolvido(s) ou de quem detenha tais direitos.

Art. 47. Todas as categorias classificadas deverão disponibilizar os resultados de seus projetos para compor as ações da Secretaria Municipal de Cultura, após a execução
do projeto nos termos deste Decreto, mediante comunicação oficial e protocolo na SEMCULT, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, independente da contrapartida prevista.

Art. 48. Os casos omissos deverão atender às normas da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 e do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 e suas alterações,
após manifestação e análise da SEMCULT e da Procuradoria Geral ou Subprocuradoria Geral do Município de Parintins.

Art. 49. Ficam ratificados os demais termos do Decreto Municipal nº 088/2020-PGMP que não contrariem as disposições previstas neste Decreto.

Art. 50. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Parintins/AM, 05 de novembro de 2020.

Visualização de Publicação https://diariomunicipalaam.org.br/verificar-publicacao

5 of 6 14/09/2022 12:16



Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

Prefeito Municipal de Parintins

Publicado por:
Samya Pontes Castro

Código Identificador: 3JLJQFZVY

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 11/11/2020 - Nº 2734. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o
código identificador no site: https://diariomunicipalaam.org.br

Visualização de Publicação https://diariomunicipalaam.org.br/verificar-publicacao

6 of 6 14/09/2022 12:16


