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EDITAL Nº 02/2020 - PRÊMIO MULTIARTE

EDITAL DE PREMIÇÃO Nº 002/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO DESTINADO À PREMIAÇÃODE PROPOSTAS
DAS MAIS DIVERSAS LINGUAGENS ARTISTICAS E CULTURAIS COM
OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL NO
MUNICIPIO DE ARAQUARI.

O Município de Araquari, Estado de Santa Catarina, por intermédio da
Fundação Municipal deCultura, torna público e para conhecimento dos interessados, a
presente Chamada Pública de Premiação, para o edital MULTIARTE, o qual receberá
documentação de pessoa física, artistas, profissionais locais e/ou grupos, domiciliadas
e localizadas no Município de Araquari, que tenham interesse em firmar com esta
Administração Pública Municipal Termo de Compromisso para a execução de projeto
em plataformas digitais durante o período de pandemia e presencial após a pandemia,
nas mais diversas linguagens artísticas e culturais, selecionados por meio deste
Chamamento, com base na Lei Nº14.017, DE 29 de JUNHO de 2020, e pelo Decreto
Legislativo nº6, de 20 de março de 2020que reconheceu o estado de emergência em
saúde.

1. DO OBJETO

1.1 Este Edital tem por objeto premiar pessoas físicas, artistas, profissionais
locais e/ou grupos, domiciliadas e localizadas no Município de Araquari há
pelo menos 1(um) ano, que tenham interesse em firmar com esta
Administração Pública Municipal Termo de Compromisso para a execução
de projeto nas mais diversas linguagens artísticas e culturais, selecionados
por meio desta Chamada Pública. Considerando a situação atual da
pandemia que vivemos e consequentemente a necessidade de suspensão de
eventos culturais presenciais e o fechamento dos equipamentos culturais do
município sendo o setor cultural um dos mais atingidos pelas ações de
prevenção e combate ao Corona-vírus, seja direta ou indiretamente;
premente a necessidade de garantir o desenvolvimento do trabalho artístico
e da produção cultural, no qual a arte e a cultura são fundamentais em
qualquer etapa da vida humana e, se fazem mais necessárias ainda nos
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momentos de crise como o que estamos vivendo, esta chamada pública
busca:

a) Manter, dentro das possibilidades da atual pandemia, a produção cultural local
através de financiamento público a propostas culturais de artistas do
município deARAQUARI;
b)Estimular o desenvolvimento e o aprimoramento de produções;
c)Colaborar com a política de transparência e democratização do acesso de
artistas e produtores ao financiamento público;
d)Aproximar os artistas ao público local;
e)Ajudar os profissionais da arte e cultura a enfrentarem a crise atual;
f)Auxiliar os moradores a enfrentar o momento de pandemia que vivemos, em
especial atenção à necessidade de isolamento social e quarentena;

1.2 Esta seleção tem como finalidade proporcionar a realização de atividades
nas mais diversas linguagens artísticas e culturais, para o público adulto e
infantil, em apresentações On-line e presenciais após o término da vigência
do Estado de Emergência em Saúde.
1.3 Entende-se como domiciliados, aqueles que possuírem residência fixa ou
exerçam atividades profissionais no município de Araquari.
1.4 Os projetos poderão ser apresentados de acordo com as especificações
elencadas no "item 2", do presente Edital
1.5 Serão destinado a quantia de R$1.698,31 (um mil, seiscentos e noventa e
oito reais e trinta e um centavos) para os projetos, aprovados pela comissão
de avaliação Municipal.
1.6 Os artistas, profissionais locais, grupos culturais, entre outros, deverão ser
inscritos exclusivamente por pessoa física, que doravante serão
denominadas “proponentes”.
1.7 É expressamente vedado ao proponente cultural cobrar qualquer valor
EXTRA pela execução do seu projeto.
1.8 Promover ações ou materiais comprovadamente vinculados a práticas de
desrespeito às mulheres, às crianças, aos jovens, aos idosos, à população
negra, aos povos indígenas ou outros povos e comunidades tradicionais, à
população de baixa renda, às pessoas com deficiência, à ideologia de
gênero, ou a outras formas de preconceitos semelhantes.

1.9 Requerer qualquer ação de benefício e/ou tipo de vínculo empregatício
com esta instituição pública, doravante denominada Prefeitura Municipal
de Araquari / Fundação Municipal de Cultura de Araquari.
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Parágrafo único: O Proponente poderá propor outras formas de apresentação que
julgar conveniente, incluindo também a junção de pequenos vídeos para comporem
uma apresentação.

2. DAS ÁREAS CULTURAIS

2.1 As apresentações artísticas e culturais poderão ser nas mais diversas
linguagens, que tenham em seu propósito a produção, a reflexão, a
pesquisa, difusão da arte e cultura.

2.2 Dos projetos voltados à ARTES CÊNICAS
Teatro, dança, circo, artes performáticas, capoeira, contação de histórias, leitura
dramática, literatura de cordel, dentre outras modalidades para o público adulto e
infantil.

2.2.3 Dos projetos voltados à APRESENTAÇÕES MUSICAIS
Canto com acompanhamento instrumental, somente instrumental, DJ set, dentre
outras intervenções na mesma linguagem para o público adulto e infantil.

2.3.2 Dos projetos voltados à AÇÕES FORMATIVAS
Artes visuais, artesanato, oficinas de pintura, escultura, exposições, feira, cerâmica,
grafite, compartilhamento de saberes entre outra modalidades voltadas para o público
adulto e infantil.

3. DAS CONDIÇÕES DO PROPONENTE PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar do presente Edital de Premiaçãoos proponentes que se
enquadrarem nos seguintes requisitos:
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3.1.1 Para projetos individuais, o representante/responsável pela inscrição
deverá ser pessoa física (maior de 18 anos), que esteja regularmente
domiciliada no Município de Araquari há pelo menos 1(um) ano, com atuação
comprovada ou que comprove atividade profissional há pelo menos 1(um)
ano.

3.1.2 Para projetos em grupo/coletivo, o representante/responsável pela
inscrição deverá ser pessoa física (maior de 18 anos) que esteja regularmente
domiciliada no Município de Araquari há pelo menos 1(um) ano, com atuação
comprovada ou comprove atividade profissional há pelo menos 1(um) ano.

3.1.3 Comprovar atuação na área escolhida, sendo que a comprovação se
dará por meio da apresentação de documentos, tais como:

a) Currículo artístico;
b) Folhetos (imagens, descrição de atividades)
c) Livros, jornais (matéria, notas)
d) Cartazes
e) Contratos
f) Dvd’s
g)Cd’s
h) Fotos
i)Entre outros

3.2 CONDIÇÕES BÁSICAS
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3.2.1 As apresentações serão realizadas em formato digital ou presencial após
término do Estado de Emergência.

3.2.2 Para o formato digital a produção é exclusivamente individual.

3.2.3 O Proponente será responsável pelo equipamento e operação para
produção do conteúdo

3.2.4 A Duração mínima das propostas é de no mínimo 60 minutos e no
máximo de 02 (duas) horas, podendo ser apresentadas em dois períodos
distintos, tanto a duração como os dias de apresentação deverão ser
previamente agendados com a Fundação Municipal de Cultura de
Araquari, podendo o proponente apresentar outras sugestões.

3.2.5 O Conteúdo deverá ser executado na modalidade solo, sem que haja
presença de outros participantes. Havendo a impossibilidade da execução
ser de forma individual, mediante a justificativa e somente no caso em
que ambas as pessoas compartilhem a mesma residência, será realizado
em caráter excepcional a execução da proposta digital com até 2(duas)
pessoas, devendo as mesmas apresentar documentos comprobatórios.

3.3 Fica vedada a participação de proponente que:
a) Não apresente a documentação obrigatória;
b) Que seja titular de cargo efetivo, comissionado, contratado ou terceirizado da
Prefeitura Municipal de Araquari, Câmara de Vereadores, assim como parentes de
servidores acima mencionados.
c) É vedada a participação neste edital de pessoa física pleiteante a cargo de mandato
eletivo.
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4. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

DATAS

1 Período de inscrições das propostas

15/10 a 29/10/2020

2 Análise das propostas inscritas

30/10 a 03/11/2020

3 Divulgação dos resultados

04/11/2020

4 Período de recurso

05 e 06/11/2020

5 Divulgação dos resultados após recurso

10/11/2020

6 Realização das contrapartidas em formato Digital

20/11 a 20/12/2020

7 Realização das contrapartidas presenciais

Após o término de vigência do
Estado de Emergência em
Saúde

Obs: Todas as apresentações, formato digital ou presencial, deverão ser previamente
agendadas com a Prefeitura Municipal de Araquari através da Fundação Municipal de
Cultura de Araquari via endereço eletrônico de e-mail ou telefone.

5. INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS E SEUS DOCUMENTOS
5.1 As propostas de que tratam a presente Chamada Pública, deverão ser
inscritas

por

meio

do

endereço

eletrônico

https://www.araquari.sc.gov.br/lei-aldir-blanc, entre os dias 15/10 à
29/10/2020.
Naimpossibilidade da inscrição eletrônica, o proponente deverá agendar
via telefone o horário de entrega dos documentos diretamente com a
Fundação Municipal de Cultura de Araquari no mesmo período supra
citado, cumprindo todas as orientações de presença emitidas pela secretaria
da saúde, como distanciamento, utilização de máscaras e álcool gel;
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5.1.2 Os interessados em participar da presente Chamada Pública
deverão
apresentar
os
anexo
via
e-mail:
fmcacasadecultura@yahoo.com,os documentos conforme o ITEM 5.2
deste Edital.
5.1.3 No ato da inscrição o proponente deverá se comprometer a
cumprir com as medidas sanitárias impostas para contenção da
Pandemia do COVID-19.
5.1.4 As propostas serão analisados conforme ordem de inscrição,
pela Comissão de Acompanhamento e Comitê de Avaliação, sendo
também feito a conferência dos documentos.

5.2 Para a inscrição os interessados deverão enviar os seguintes
documentos:

A) FICHA DE INSCRIÇÃO - ANEXO I

B) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA - ANEXO II
1.

Nome da proposta;

2.

Segmento cultural, atividade desenvolvida, duração de vídeo ou

da apresentação presencial.
3.

Histórico de atuação do proponente.

Como item opcional, o proponente poderá anexar as seguintes informações:
4.

Notas de jornais, folders, cartazes, fotos, contratos, cd’s, dvd’s,

livros, entre outros.

C) DOCUMENTAÇÃO

Deverão ser apresentados pelos proponentes os seguintes documentos:

1)Documento digitalizado ou fotocópia da carteira de identidade - RG ou CNH;
2)Documento digitalizado ou fotocópia do cadastro de pessoa física - CPF;
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3)Documento digitalizado ou fotocópia do comprovante de endereço atualizado
(Contas de água, luz ou telefone);
4)Comprovante de regularidade fiscal, apresentando Certidão Negativa de
Débito(CND), para com a Prefeitura Municipal de Araquari (https:
www.araquari.sc.gov.br);
5)Comprovante de regularidade fiscal, apresentando Certidão Negativa de
Débito(CND), na Fazenda Estadual (https://sef.sc.gov.br);
6)Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (https://www.receita.fazenda.gov.br);
7)Conta bancária no nome do proponente para pagamento da premiação.
8)Cópia assinada do termo de veracidade das informações prestadas.
9)Todos os ANEXOS descritos neste Edital, devidamente preenchidos e
assinados.
5.3 Os documentos mencionados no item 5.2 poderão ser enviados via e-mail
(fmcacasadecultura@yahoo.com)com todos os documentos para o endereço
eletrônico em referência.
Parágrafo único: Depois de protocolados os documentos nenhum outro será
recebido em separado.

5.4 Solicitamos que cada proponente envie apenas uma proposta, uma vez que só
poderá ter uma selecionada por pessoa física.

5.5 A inscrição será gratuita.

5.6 O proponente deverá preencher os anexos - FICHA DE INSCRIÇÃO
(ANEXO I), APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (ANEXO II), TERMO DE
COMPROMISSO CULTURAL (ANEXO III), TERMO DE USO DE
IMAGEM (ANEXO IV), CARTA DE ANUÊNCIA (ANEXO V) FICHA DE
RECURSO(ANEXO VI), para GRUPOS, todos deverão estar cadastrados no
Mapa

Cultural

do

Município

de

Araquari/SC,

disponível

em

https://bit.ly/3dRF5sI, estando sujeito à desclassificação caso estas não estejam
completas ou não sejam verídicas.

6. DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO
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6.1

A

Seleção

das

propostas

será

realizada pela Comissão

de

Acompanhamento e Comitê de Avaliação, levando em consideração a
documentação apresentada e a ordem de inscrição das propostas.
6.2A Comissão de Acompanhamento e o Comitê de Avaliação, terão como
função julgar os documentos apresentados, sendo soberanos em suas decisões.
6.3Após a divulgação da relação dos proponentes culturais habilitados, haverá prazo
para recurso na forma do disposto no item 7 deste Edital. Encerrada a fase recursal,
serão publicadas as propostas selecionadas.
Parágrafo único: Verificada a existência de falsificação de documentos, o
proponente cultural será desclassificado automaticamente, sendo passível de
encaminhamento das documentação e cópia dos autos às autoridades competentes para
a apuração de possíveis sanções cíveis e criminais.

6.4O Resultado da seleção e premiação será disponibilizado no site da Prefeitura, para
o conhecimento amplo, contendo a lista das propostas selecionadas.

6.5Caso não haja propostas suficientes inscritas, a Fundação Municipal de Cultura tem
autonomia para selecionar e premiar outras propostas, de acordo com o investimento
máximo estabelecido.
7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7.1 Qualquer proponente cultural interessado, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, da
data fixada do resultado, poderá entrar com recurso sobre o resultado deste Edital
de Chamamento Público, apresentando suas razões, sendo que Caberá recurso
administrativo:
a) da decisão de classificar ou desclassificar o proponente cultural interessado;

7.2 Será de competência da Comissão de Acompanhamento e Comitê de Avaliação a
decisão acerca do(s) recursos apresentados.
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7.3 O prazo para interposição do recurso será de 02 (dois) dias úteis contados da
divulgação/resultado no sítio oficial.

7.4 O Recurso deverá ser endereçado a Comissão de Acompanhamento através do email eletrônico: fmcacasadecultura@yahoo.com.

7.5 Não serão reconhecidos os recursos apresentados fora do prazo já estabelecido
conforme calendário constando no ITEM 4 deste Edital ou por representantes não
habilitados legalmente.

8

DOS RECURSOS FINANCEIROS, CONTRATAÇÃO E REPASSE DO

RECURSO

8.1 Os recursos financeiros previstos neste edital se seleção e premiação são oriundos
da LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020e estão consignados no orçamento
de 2020 por meio de dotação orçamentária: 0013.0392.0039.2052 – Incentivo as
Atividades Culturais, disponibilizados até o valor total de R$ 169.831,00 (Cento e
sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais).
8.2 A Fundação Municipal de Cultura selecionará até 100 (cem) propostas nas
diversas linguagens artísticas. Cada proponente selecionado receberá a premiação
no valor de R$ 1.698,31 (Um mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e um
centavos).
8.3 Cada proponente selecionado receberá o valor bruto de R$1.698,31 (Um mil,
seiscentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos). Todos os valores são
brutos e estão sujeitos aos descontos e impostos previstos na legislação vigente.
8.4 As propostas selecionadas deverão aguardar o contato do Setor de Contabilidade /
Fundação Municipal de Cultura, para providenciar a NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Setor de Tributos) da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAQUARI.
9

DA
CONVOCAÇÃO
PARA
DECOMPROMISSO CULTURAL.

ASSINATURA

DO

TERMO

A Fundação Municipal de Cultura de Araquari convocará o proponente cultural
classificado e habilitado, de acordo com a homologação, para assinar a parceria
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concedendo prazo de até 02 (dois) dias úteis após o resultado final para assinatura, sob
pena de decadência do direito de celebração deste.

10.DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Esclarecimentos, solicitações, informações, entre outros acerca do conteúdo desta
chamada

pública

poderão

ser

obtidos

apenas

através

do

E-mail:

fmcacasadecultura@yahoo.com,e pelo telefone 47-3453-0086.

10.2 O Proponente selecionado autorizará a Fundação Municipal de Cultura e a
Prefeitura de Araquari a difundir e/ou publicar imagens resultantes da proposta
selecionada, bem como a transmitir e retransmitir o conteúdo em seus canais oficiais e
redes sociais por tempo indeterminado.
10.3 Ao se inscrever, o proponente declara que todas as informações prestadas são
verdadeiras, que os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído na
proposta não violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual
de terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por
reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da
exibição ou uso dos trabalhos;
10.4 A Fundação Municipal de Cultura e Prefeitura de Araquari não serão
responsabilizadas ou solidariamente responsáveis por quaisquer infrações ao Direito
Autoral e à Lei Federal no 9.610/98, se envolvidos, referente à realização/execução da
proposta, assumindo o proponente toda e qualquer responsabilidade exclusiva nas
questões relativas aos direitos autorais ora envolvidos, cabendo tão somente a sua
exclusiva competência por toda e qualquer sanção (civil e penal) pela violação ao
direito autoral se envolvido. Qualquer reprodução, divulgação, representação, citação,
execução e/ou utilização de direito autoral protegido de terceiro (s), o proponente
deverá
ser
exclusivamente
responsável
por
toda
e
qualquer
autorização/licença/cessão(prévia e expressa), bem como pelo pagamento e ônus de
qualquer recolhimento relativo a direitos autorais.
10.5Constitui obrigação do proponente todo e qualquer dano que vier a causar a
terceiros.
10.6 Toda e qualquer ocorrência de infração à Lei 8.069 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) será de responsabilidade integral e exclusiva do proponente.
10.7 O proponente se responsabiliza integralmente por todas as obrigações
trabalhistas, previdenciárias e comerciais decorrentes da execução/realização da
proposta.
10.8 É de inteira responsabilidade dos interessados o acompanhamento das decisões
no sítio oficial, inclusive para contagem de prazo para interposição de recurso.
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10.9 Será facultado às Comissões, em qualquer fase do presente Edital, a esclarecer ou
complementar o processo e os critérios de habilitação de cada proponente cultural,
bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos para
fundamentar a decisão da comissão.
10.10 A participação dos interessados implica na aceitação total e irrevogável dos
termos deste Edital e seus anexos, bem como de seu regulamento.
10.11 É expressamente proibido a participação de grupos ou artistas que apresentem
nos seus trabalhos teor racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceito e
estimulação a violência contra quem quer que seja.
10.12 É proibido nas apresentações qualquer alusão a credo, manifestações ou
promoções a partidos políticos.
10.13 Os casos omissos do presente Edital de Chamamento Público serão decididos
pela Fundação Municipal de Cultura de Araquari em conjunto com a Comissão de
Acompanhamento, não cabendo nenhum recursos contra as suas decisões.
11.DOS ANEXOS

Anexo I - Ficha de Inscrição (modelo)
Anexo II - Apresentação da Proposta (modelo)
Anexo III - Termo de Compromisso Cultural (modelo)
Anexo IV - Termo de uso de imagem (modelo)
Anexo V - Carta de Ciência / Anuência (modelo)
Anexo VI - Ficha de Recurso (modelo)

Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente
Edital de Chamamento Público º02/2020 para seleção e premiação de propostas
Artísticos Culturais, Edital MULTIARTE.

Araquari, ______ de ______ de 2020.

SUELI HRESEIMNOU DE OLIVEIRA
Diretora Presidente
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2020 PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE
PROPOSTAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS – PRÊMIO MULTIARTE DE CULTURA

1. Dados do proponente
Nome completo:

Nome Social:
Data de Nascimento:

Idade:

( )Feminino

Pessoa com deficiência

( )Masculino

( )SIM

( )Outros

( )NÃO

Nome artístico/Nome do Grupo:

Endereço:

Bairro:

Cidade: Araquari

Telefone/Celular:

CEP:

CI/RG:

CPF:

E-mail/ website/Instagram/Facebook/TikTok/Linkdin:

Dados Bancários para depósito: (

) Conta Corrente (

) Conta Poupança
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Banco:

Agência:

Conta:

2. Indique o nome da proposta artística e cultural concorrente

(

) DECLARO que estou de acordo com o previsto neste Edital de Chamamento

Público nº 02/2020 para seleção e premiação de propostas artísticas e culturais –
PRÊMIO MULTIARTE DE CULTURA.

Araquari, ______ de ______ de 2020.
Assinatura do proponente
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ANEXO II – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (MODELO)
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2020 PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE
PROPOSTAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS – PRÊMIO MULTI ARTE DE CULTURA

NOME DA PROPOSTA
MÉTODO DE APRESENTAÇÃO
( ) ONLINE

( ) PRESENCIAL PÓS ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE

SEGMENTO CULTURAL (Conforme ITEM 2 do Edital)
( ) ARTES CÊNICAS
( )APRESENTAÇÕES MUSICAIS
( )AÇÕES FORMATIVAS
( ) OUTROS
Descrição de outros segmentos:
PÚBLICO
(

)INFANTIL

( )ADULTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE QUE SERÁ DESENVOLVIDA

( )INFANTIL E ADULTO

Fundação Municipal de Cultura de
Araquari
Rua: Bom Jesus, nº101 Sala 06 - Centro Fone (47) 3453-0086

MATERIAIS ENTEGUES NO ATO DA INSCRIÇÃO
( )CD’s

( )Fotos

( )Livros

( )DVD’s

( )Folhetos

( )Jornais

( )Pendrive

( )Cartazes

( )Outros

Araquari, ______ de ______ de 2020.
Assinatura do proponente

Fundação Municipal de Cultura de
Araquari
Rua: Bom Jesus, nº101 Sala 06 - Centro Fone (47) 3453-0086

ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO

A Prefeitura Municipal Araquari, através da Fundação Municipal de Cultura de
Araquari (SC), com sede na Bom Jesus, nº 101, Sala 06 e 07 - Centro, e a
_________________________________________,inscrito

pelo

o

CPF

nº________________________, denominado proponente, celebram o presente Termo
de compromisso, considerando o que dispõe a Lei Nº14.017, DE 29 deJUNHO de
2020, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº6, de 20 de março de 2020, através
do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 002/2020,
DESTINADO À SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA APOIO E
FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS DE ARAQUARI.
Eu, __________________________________________________, comprometo-me a
executar as ações relativas ao PRÊMIO MULTIARTE, de acordo com as
especificações do edital fornecido e em conformidade com os requisitos do EDITAL
DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 002/2020.

Araquari, ______ de ______ de 2020.
Assinatura do proponente

Fundação Municipal de Cultura de
Araquari
Rua: Bom Jesus, nº101 Sala 06 - Centro Fone (47) 3453-0086

ANEXO IV
TERMO DE USO DE IMAGEM
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

EU_______________________________________________________, inscrito sob o
CPF nº _____________________________________ Na condição de proponente
responsável por esta iniciativa cultural apresentada ao Edital de Chamamento Público
Municipal nº 002/2020 de APOIO E FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS E
ARTÍSTICOS DE ARAQUARI, autorizo a Prefeitura Municipal de Araquari através
da Fundação Municipal de Cultura a realizar publicações, gravações e utilização das
imagens, sem fins lucrativos, dos conteúdos desta inscrição, sem quaisquer ônus,
inclusive em universidades, escolas, seminários, congressos, outros eventos e na mídia
em geral, no Brasil e no exterior. Informo que assumo total responsabilidade pelos
documentos apresentados (textos,imagens e outros meios) cujos direitos autorais
estejam protegidos pela legislação vigente.

Araquari, ______ de ______ de 2020.
Assinatura do proponente

Fundação Municipal de Cultura de
Araquari
Rua: Bom Jesus, nº101 Sala 06 - Centro Fone (47) 3453-0086

ANEXO V - CARTA DE ANUÊNCIA (modelo)

À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Nós integrantes do grupo_________________________________________, abaixo
listados, declaramos ciência e concordamos em designar como representante o/a
senhor/a _____________________________________________, podendo este/a
submeter a proposta a FMCA, apresentar documentos, bem como receber a premiação
em nome do grupo, caso o mesmo seja contemplado.

Nome:_____________________________________________
CPF:_______________________________________________
Endereço:___________________________________________
Araquari,____/______/______

Assinatura:__________________________________________

Nome:_____________________________________________
CPF:_______________________________________________
Endereço:___________________________________________
Araquari,____/______/______

Assinatura:__________________________________________

Nome:_____________________________________________
CPF:_______________________________________________
Endereço:___________________________________________
Araquari,______/______/______

Assinatura:__________________________________________

Fundação Municipal de Cultura de
Araquari
Rua: Bom Jesus, nº101 Sala 06 - Centro Fone (47) 3453-0086

ANEXO VI - FICHA DE RECURSO
RECURSO CONTRA RESULTADO RELATIVO AO EDITAL Nº02/2020

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL
PRÊMIO MULTIARTE.
Eu, ............................................................................................, portador do documento
de identidade nº................................., e CPF................................................ apresento
recurso junto a ............................................................................................... (Completar
com o nome do departamento) contra resultado do edital nº................................
A contestação é..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(Explicitar o que está contestando).

Os

argumentos

com

os

quais

contesto

a

referida

decisão

são:

.............................................................................................................................................. .......
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Araquari, ......de......................de 2020.
...................................................

Assinatura do(a) responsável/proponente

RECEBIDO em......../......./..........
por..................................................................

