
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

CNPJ Nº 83.268.011/0001-84

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Edital n.º 002/2021
Edital de convocação aos Espaços
Culturais do Município aptos ao
recebimento da 2º parcela do
Subsídio Oriundo da Lei de
Emergência Cultural Aldir Blanc,
inciso II.

O MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, neste ato
representada pelo Sr. ALEXANDRE PONTES DA SILVA, no uso de suas atribuições
delegadas pela Lei Orgânica Municipal, em consonância com a Lei Federal n.º 14.017,
de 29 de junho de 2020, e Decreto Municipal n.º 52, de 13 de agosto de 2020, no uso de
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que, mediante o presente edital,
CONVOCA espaços culturais do município, prejudicados pela Pandemia, que estejam
aptos a receber a 2ª parcela do inciso II da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, de
acordo com os pareceres da prestação de contas em anexo.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este edital visa estabelecer os procedimentos para o pagamento da 2ª parcela do
benefício.
1.2. De acordo com o Art. 11º, do Decreto n.º 086/2020, de 26 de outubro de 2020,
“o pagamento dos recursos que trata o inciso II, Art. 2º da lei Aldir Blanc, serão
repassados aos espaços e grupos culturais em duas parcelas iguais, sendo que a segunda
parcela só será repassada ao espaço e aos grupos mediante prestação de contas da
primeira”.
1.3. De acordo com a portaria n.º 004/2020, 4 (quatro) grupos foram homologados e,
conforme pareceres em anexo, realizaram a prestação de contas em 2021 e estão aptos
ao recebimento da 2ª parcela do inciso II da Lei Aldir Blanc.
1.4. Conforme o Art. 12º, do Decreto n.º 086/2020, de 26 de outubro de 2020, “para
a prestação de contas dos recursos recebidos dos incisos II e III do Art. 2º da Lei
14.017/2020, os contemplados deverão apresentar e entregar a Coordenação do Comitê
Emergencial Cultural, as notas fiscais, contrato de prestação de serviços autenticados,
portfólios, fotografias (impressas ou em pen drive), postagens em mídias sociais com
disponibilidade de links e relatórios finais no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o
recebimento da última parcela”.

Parágrafo único: Os representantes legais pelos espaços culturais aptos ao recebimento
da 2ª parcela, deverão comparecer à Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura
e Lazer, até o dia 08 de dezembro de 2021, munidos dos seguintes documentos
original e cópias coloridas:
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1. Documento oficial com foto;
2. CPF;
3. Comprovante de Residência atualizado;
4. Comprovante do PIS ou NIS.
5. Carta de anuência (assinada pelos membros do grupo indicando o representante,
conforme Anexo V);
6. Documento que conste o número da conta bancária. (Em nome do proponente
uma conta específica para receber o recurso).
Obs.: Não serão aceitas contas pessoais, visto que, para a prestação de contas final, será
necessário o extrato emitido do dia do recebimento do recurso, até o último
investimento. Os espaços que mantiverem saldo do recurso em conta anterior,
deverão transferir todo o valor mais os rendimentos para a nova conta, assim que
o pagamento da 2ª parcela for efetivada.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. São considerados espaços culturais os organizados por pessoas, organizações da
sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais, comunitárias, cooperativas
com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam
dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, como pontos de cultura, circos,
escolas, estúdios e ateliês de arte, teatro independentes, cinemas, centros de memória e
patrimônio, bibliotecas comunitárias, entidades culturais vinculadas a comunidades
quilombolas, povos indígenas, povos ciganos, clubes sociais e culturais.
2.2. Será dada ampla publicidade ao presente edital, o qual tem o caráter de
estabelecer os recursos a serem disponibilizados.

3. ANEXOS:
3.1. Integram este edital os anexos:
I. Parecer de análise de prestação de contas parcial: Maria Ronize da Silva
Machado.
II. Parecer de análise de prestação de contas parcial: Adriene Machado Brito
III. Parecer de análise de prestação de contas parcial: Willian Guimarães
IV. Parecer de análise de prestação de contas parcial: Maria Josiane Damasceno

Ipixuna do Pará, 06 de dezembro de 2021

Registre-se e Publique-se.
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ANEXO I
PARECER DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Subsídio mensal do inciso II, da lei n° 14.150/2020

REFERENTE À PORTARIA N.º 004/2020.

PROPONENTE: MARIA RONIZE DA SILVA MACHADO

CPF: 030.303.142-51

PARCELA: 1ª

VALOR: R$ 10.000,00

Avaliou-se os documentos comprobatórios de prestação de contas do grupo
CORPORAÇÃO URBANA DE ARTES, representada na pessoa de MARIA RONIZE
DA SILVA MACHADO, sendo identificado que:

1. A prestação de contas foi elaborada seguindo o disposto no artigo 7°,
parágrafo 2° do decreto Federal n° 10.451/2020, observando as
recomendações da Cartilha de Prestação de contas e da Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer;

2. Constatou-se a necessidade em apresentar os recibos de pagamentos;
3. Constatou-se a necessidade de organizar a prestação de contas em ordem

cronológica por datas de pagamento.

Após esta análise, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer,
não encontrou nenhuma irregularidade em relação às normas e lei regulamentares.
Ressalta-se, contudo, que as observações 2 e 3, sejam acatadas na prestação de contas
da 2ª parcela do subsídio.

Por fim, sugere-se a APROVAÇÃO, com ressalvas, da prestação de contas do
subsídio mensal do Inciso II, da Lei n° 14.150/2020, estando o grupo CORPORAÇÃO
URBANA DE ARTES, APTO ao recebimento da 2ª parcela do subsídio.
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ANEXO II
PARECER DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Subsídio mensal do inciso II, da lei n° 14.150/2020

REFERENTE À PORTARIA N.º 004/2020.

PROPONENTE: ADRIENE MACHADO BRITO

CPF: 064.946.892-99

PARCELA: 1ª

VALOR: R$ 10.000,00

Avaliou-se os documentos comprobatórios de prestação de contas do grupo
ORQUESTRANDO CAMINHOS EM HARMONIA, representada na pessoa de
ADRIENE MACHADO BRITO sendo identificado que:

1. A prestação de contas foi elaborada seguindo o disposto no artigo 7°,
parágrafo 2° do decreto Federal n° 10.451/2020, observando as
recomendações da Cartilha de Prestação de contas e da Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer;

2. Constatou-se a necessidade em apresentar os recibos de pagamentos;
3. Constatou-se a necessidade de organizar a prestação de contas em ordem

cronológica por datas de pagamento.

Após esta análise, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer,
não encontrou nenhuma irregularidade em relação às normas e lei regulamentares.
Ressalta-se, contudo, que as observações 2 e 3, sejam acatadas na prestação de contas
da 2ª parcela do subsídio.

Por fim, sugere-se a APROVAÇÃO, com ressalvas, da prestação de contas do
subsídio mensal do Inciso II, da Lei n° 14.150/2020, estando o grupo
ORQUESTRANDO CAMINHOS EM HARMONIA, APTO ao recebimento da 2ª
parcela do subsídio.
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ANEXO III
PARECER DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Subsídio mensal do inciso II, da lei n° 14.150/2020

REFERENTE À PORTARIA N.º 004/2020.

PROPONENTE: WILLIAM DE LIMA GUIMARÃES

CPF: 010.457.852-10

PARCELA: 1ª

VALOR: R$ 10.000,00

Avaliou-se os documentos comprobatórios de prestação de contas do grupo
RESGATANDO ALMAS, representada na pessoa de William de Lima GUIMARÃES,
sendo identificado que:

4. A prestação de contas foi elaborada seguindo o disposto no artigo 7°,
parágrafo 2° do decreto Federal n° 10.451/2020, observando as
recomendações da Cartilha de Prestação de contas e da Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer;

5. Constatou-se a necessidade em apresentar os recibos de pagamentos;
6. Constatou-se a necessidade de organizar a prestação de contas em ordem

cronológica por datas de pagamento.

Após esta análise, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer,
não encontrou nenhuma irregularidade em relação às normas e lei regulamentares.
Ressalta-se, contudo, que as observações 2 e 3, sejam acatadas na prestação de contas
da 2ª parcela do subsídio.

Por fim, sugere-se a APROVAÇÃO, com ressalvas, da prestação de contas do
subsídio mensal do Inciso II, da Lei n° 14.150/2020, estando o grupo RESGATANDO
ALMAS, APTO ao recebimento da 2ª parcela do subsídio.
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ANEXO IV
PARECER DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Subsídio mensal do inciso II, da lei n° 14.150/2020

REFERENTE À PORTARIA N.º 004/2020.

PROPONENTE: MARIA JOSIANE DAMASCENO

CPF: 010.457.852.10

PARCELA: 1ª

VALOR: R$ 10.000,00

Avaliou-se os documentos comprobatórios de prestação de contas do grupo
EXPLOSÃO JUNINA, representada na pessoa de MARIA JOSIANE DAMASCENO,
sendo identificado que:

1. Constatou-se, por meio do extrato bancário do proponente term. 026614, do
dia 02 de outubro de 2021, que o grupo mantém em conta um saldo de R$
10.353,17;

2. Contatou-se que o recurso pago como subsídio não foi executado, gerando
rendimentos;

3. O grupo fica OBRIGADO a direcionar os Recurso referente à primeira
parcela mais rendimentos da Aplicação de Investimento Fácil;

Após esta análise, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer,
não encontrou nenhuma irregularidade em relação às normas e lei regulamentares.
Ressalta-se, contudo, que as ressalvas sejam acatadas na prestação de contas da 2ª
parcela do subsídio.

Portanto, sugere-se a APROVAÇÃO, da prestação de contas do subsídio
mensal do Inciso II, da Lei n° 14.150/2020, com as devidas ressalvas (contida no item
3), estando o grupo EXPLOSÃO JUNINA, APTO ao recebimento da 2ª parcela do
subsídio.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DOS MEMBROS DO COLETIVO CULTURAL SEM
CONSTITUIÇÃO JURÍDICA (SEM CNPJ)

Nós, membros do Grupo ou Coletivo Cultural

_____________________________________________

_______________________________, neste ato representado por

____________________________ ______________________________, portador do

RG nº ______________, Órgão emissor: ________, e do CPF sob o nº

____________________________, DECLARAMOS que tivemos nossas atividades

culturais interrompidas por força das medidas de isolamento social. Neste sentido,

decidimos solicitar a continuação do benefício do subsídio mensal previsto no inciso II

do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 (Lei Aldir Blanc), na qualidade de Espaço

Artístico e Cultural.

Autorizamos e reconhecemos que a pessoa física, acima qualificada, é responsável pela

continuação dos trâmites de inscrição da iniciativa, pelo preenchimento dos cadastros

necessários, por aceitar os termos da Lei nº 14.017, de 2020, e pelo acompanhamento

do processo de validação. Estamos cientes que, caso o benefício da segunda parcela do

inciso II seja aprovado, o Grupo ou Coletivo Cultural deverá continuar com a prestação

de contas referente ao uso do benefício, bem como garantir como contrapartida a

realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas

ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em

intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com órgão concedente

do benefício.

Cientes e de acordo com todas as regras do processo de concessão do benefício do

subsídio mensal, abaixo assinamos e atestamos, sob as penas previstas no art. 299 do

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal*, que as informações

prestadas nesta declaração são verdadeiras.

_________________ - PA, ____ de ______________________ de 2021.

1. NOME COMPLETO:

CPF nº: Assinatura:

2. NOME COMPLETO:

CPF nº: Assinatura:

3. NOME COMPLETO:
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CPF nº: Assinatura:

4. NOME COMPLETO:

CPF nº: Assinatura:

5. NOME COMPLETO:

CPF nº: Assinatura:

6. NOME COMPLETO:

CPF nº: Assinatura:

7. NOME COMPLETO:

CPF nº: Assinatura:

8. NOME COMPLETO:

CPF nº: Assinatura:

9. NOME COMPLETO:

CPF nº: Assinatura:

10. NOME COMPLETO:

CPF nº: Assinatura:
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