RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 10/2020
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E TURISMO DE ANITA GARIBALDI – SC

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
pública a RETIFICAÇÃO dos itens 3, que trata dos requisitos para as inscrições, o item
4.1, PRORROGANDO as inscrições, como estabelecido em novo cronograma, disposto
nesta retificação, bem como, o item 6.2 do Edital nº 010/2020.

Neste sentido, onde lê-se:
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.
...
4.1. 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.
...
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

Passando a vigorar com a seguinte redação:

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; mediante a
comprovação de talão de água, luz ou telefone em seu nome, ou contrato ou
declaração reconhecidos em cartório, onde conste a comprovação do domicílio
em Anita Garibaldi, bem como, autodeclaração assinada conforme modelo (anexo
I);
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.
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.
f. servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi, sendo
considerado funcionalismo público em sua forma ampla, o que abrange a todos,
independente de comissionado ou estável.
...
4.1. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas de 05 de novembro a 24 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.
...
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
III – 01 (um) representante da Procuradoria ou Controladoria do Município:
LEONETE DA SILVA TELES
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

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 24/11/2020

Divulgação dos inscritos - Site da
Prefeitura(www.anitagaribaldi.sc.gov.br)
Análise, verificação e emissão de
relatório dos habilitados junto ao
Comitê Municipal de Gerenciamento da
Pandemia de COVID-19 no âmbito do
Município de Anita Garibaldi/SC.

Até 25/11/2020

Até 25/11/2020

Publicação da Homologação final dos
beneficiários.

Até 26/11/2020

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.

Anita Garibaldi, 19 de novembro de 2020

Marlei Terezinha do Amaral
Secretária de Educação Cultura e Turismo de Anita Garibaldi-SC

