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Edição 124/2021 Lago Verde - MA, 08/12/2021

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Lago Verde -
MA. , exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lago
Verde poderão ser consultadas através da
internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA
CNPJ: 06.021.174/0001-17, Prefeito Alex Cruz
Almeida
Endereço: Av. Pres. Kennedy, Nº 1002, Centro,
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail:
ti@lagoverde.ma.gov.br
Site: https://www.lagoverde.ma.gov.br

Governo

PORTARIA Nº 0363/2021 – GAB/PMLV 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado
do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe
são  conferidas  através  da  Lei  Orgânica  Municipal.
Dispõe sobre concessão de 30 (trinta) dias de Férias
Remuneradas a  Servidor  Sr.  Jessé  Cruz de Sousa,
ocupante  do  cargo  efetivo  de  Agente  Combate  as
Endemias.  Considerando  o  que  está  disposto  nos
Artigo. 90 a 93 da Lei Municipal nº. 048, de 01 de
setembro de 2011 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais  de  Lago  Verde  -  MA).  Considerando  o
Requerimento  do  Servidor,  datado  de  08  de
dezembro de  2021;  RESOLVE:  Art.  1º  –  Conceder
Férias remuneradas a servidor público municipal a
pedido do Sr. Jessé Cruz de Sousa, ocupante do cargo
efetivo  de  Agente  de  Combate  as  Endemias,

Matrícula sob Nº 2655,  com lotação na Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  Saneamento,  órgão  da
administração  direta.  Art.  2º  -  O  servidor  gozará
férias pelo período de 30 dias (um) mês, conforme
requerimento.  Iniciando a partir  da data de 15 de
dezembro a 15 de janeiro de 2021. Art.  3º – Esta
portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Publique-se,
registre-se  e  cumpra-se.  Palácio  Prefeito  Joaquim
Pinto de Oliveira, Gabinete do Prefeito Municipal de
Lago Verde - MA, em 08 de dezembro de 2021. ALEX
CRUZ ALMEIDA Prefeito Municipal

Código identificador:
54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193
00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcfd0c9ef73a3b09

EDITAL nº 04/2021 – SECULT - PMLV

A  Prefeitura  Municipal  de  Lago  Verde,
através  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
CULTURA E TURISMO, situada na rua 13 de
maio,  s/n,  centro,  CEP:  65705-000,  Lago
Verde, no Estado do Maranhão, torna público
para conhecimento o Edital 04/2021  com
t í tu lo  de  EDITAL  DE  FOMENTO  A
PROJETOS  CULTURAIS,  atendendo  ao
Inciso III do art. 2º da lei 14.017, de 29 de
junho  de  2020  (Lei  Aldir  Blanc),  Decreto
Federal  nº  10.464/2020  mediante  as
cláusulas  e  condições  seguintes:  

1. DOS OBJETIVOS

O presente edital tem por objetivo1.
s e l e c i o n a r  e  f o m e n t a r  a
manutenção, criação e retorno de
atividades de projetos culturais da
cidade de Lago Verde, através de
incentivo  financeiro  com  intuito
de  valorizar  a  produção  cultural
local.
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 Este  edital  é  uma  das  ações2.
emergenciais  atendias  pela  Lei
Aldir Blanc e prevista através do
plano de ação desenvolvido pela
Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo  de  Lago  Verde,  e  tem
como  finalidade  amenizar  as
consequências  da  pandemia
causada pela pandemia no setor
cultural.
 O  presente  edital  tem  como3.
objetivo  central  valorizar  a
produção  artística  local,  como
forma  de  garantir  o  acesso
continuado  à  vida  cultural,
incentivando  a  sustentabilidade
de artistas e fazedores de cultura
do município de Lago Verde.

2. DO OBJETO

2.1  O  presente  Edital  destina-se  a
selecionar 04 (quatro) projetos culturais
que sejam oferecidos de forma gratuita e
voltados à comunidade de Lago Verde e
fomentar sua criação e manutenção com
o valor de R$ 17.000,00 assegurando o
enriquecimento  e  disseminação  da
cultural  local.

2.2 Os projetos culturais deverão atender
aos  requisitos  previstos  para  inscrição
neste edital.

3. DOS PROPONENTES

3.1  PESSOA  FÍSICA,  maior  de  18  anos,
residente  ou  domiciliado  no  município  de
Lago  Verde  com  regularidade  jurídico-fiscal
que  satisfaça  as  condições  de  habilitação
fixadas neste edital que seja responsável por
projeto cultural já existente ou em vias de
implementação ou criação, necessitando de
fomento  e  apoio  financeiro  comprovado
através  de  projeto  e  planilha  orçamentaria.

3.2 Para efeito de validação da inscrição de

projetos  culturais  representados  por
PESSOAS  FÍSICAS,  o  proponente  deverá
apresentar  os  documentos solicitados e os
ANEXOS deste Edital.

4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

4.1. A inscrição do proponente, por meio do
preenchimento  do  formulário  de  inscrição,
implicará na prévia e integral concordância
com todas  as  normas  deste  Edital  e  seus
anexos.

4.2. No caso de mais de uma inscrição do
mesmo  proponente,  será  válida  apenas  a
última inscrição cadastrada por CPF.

4.3  No  formulário  de  inscrição  haverá
campos  específicos  onde  o  proponente
deverá anexar os documentos exigidos por
este edital.

4.4. O proponente deverá preencher todos os
campos  obrigatórios  do  formulário  de
inscrição.

4.5. A ausência de qualquer dos documentos
exigidos  no  ato  da  inscrição  inabilita
diretamente  o  interessado.

4.6. O ato de inscrição do projeto não implica
a  sua  seleção  por  parte  da  Secretaria
Municipal  de  Cultura  e  Turismo.

4.7. A habilitação ou inabilitação somente se
efet ivará  após  a  aná l i se  de  toda  a
documentação requisitada,  na  forma deste
Edital.

4.8.  Não  serão  consideradas  as  inscrições
que estejam com rasuras  ou  com campos
preenchidos de forma não condizente com as
exigidas neste edital.

4.9.  Os proponentes inscritos,  após análise
da  documentação  apresentada,  serão
habilitados  mediante  constatação  do
preenchimento  de  todos  os  requisitos
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exigidos  no  presente  Edital  e  seus  anexos.

4.10 O proponente, para fins de pagamento,
deverá  indicar,  no  ato  da  inscrição,  uma
conta  bancária  do  tipo  corrente  em  seu
nome.

4.11. Não serão efetuados pagamentos em
contas bancárias do tipo salário, poupança,
derivadas ou contas correntes de terceiros,
isto  é,  que  não  sejam  de  titularidade  do
próprio proponente.

4 .12.  A  apresentação  de  qua lquer
documento  com indícios  de  falsidade  será
encaminhada  à  Assessoria  Jurídica  desta
para as providências necessárias, tendo em
vista tratar-se de crime previsto nos artigos
297 e 304 do Código Penal.

5. DO PRAZO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições serão gratuitas e poderão
ser realizadas no período de 08 de dezembro
a 12 de dezembro de 2021, em dias corridos,
exclusivamente  na  sede  da  Secretaria
Municipal  de  Cultura  e  Turismo  de  Lago
Verde.

5.2 As inscrições poderão ser realizadas no
horário de 08:00 às 12:00 horas, horário de
Brasília.

5 . 3  N ã o  s e r ã o  a c e i t a  a  i n s c r i ç ã o
extemporânea  ou  condicional.

5.4  Sob  nenhuma  hipótese  serão  aceitas
inscrições  enviadas  por  e-mail,  fax,  ou
qualquer  outra  forma  d is t inta  das
especificadas  neste  Edital.

5.5 As informações prestadas, assim como a
documentação  enviada,  são  de  inteira
responsabilidade  do  proponente,  ficando  a
cargo da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo de Lago Verde apenas a avaliação
da documentação apresentada.

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

6.1.  Formulário  de  Inscrição  devidamente
preenchido;

6.2. Cópia simples do RG e CPF do proponente;

6 .3 .  Comprovante  de  Res idênc ia  do
proponente atualizado (últimos 03 meses);

6.3.1 Serão aceitos, para fins de comprovação
de residência,  dentre outros,  conta de água,
luz,  telefone,  boletos  ou  faturas  desde  que
legíveis e em nome do proponente.

6 .4  EXTRATO  DE  CONTA  CORRENTE
BANCÁRIA  EM  NOME  DO  PROPONENTE
informando  nitidamente:  Nome  do  Banco,
Número  da  agência  bancária  com  dígito,
Número da conta corrente com dígito, nome
completo do favorecido.

6.6.1. Faz-se necessário o número do dígito
da  agência  bancária,  conforme  norma  do
Banco Central do Brasil;

6.6.2.  Não  será  aceito  como  comprovante
bancário apenas o print inicial da página do
apl icat ivo  bancário,  v isto  este  não
contemplar todas as informações necessárias
à  realização  do  pagamento,  solicitadas
acima.

6.6.3.  A  conta  bancária  deve  estar  ativa
desde o ato da inscrição.

7.  DOCUMENTAÇÃO  REFERENTE  AO
PROJETO

7.1. Para fins de inscrição no presente Edital,
o  proponente  deverá  anexar  à  sua  ficha  de
inscrição  a  seguinte  documentação:

a) Apresentação do projeto (justificativa);

b) Plano de Trabalho detalhado do projeto,
incluindo as informações pertinentes à sua
concepção  e  real ização,  tais  como:
segmento(s)  cultural(is)  contemplado(s),
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formato, duração, estrutura necessária, entre
outros;

c) Impacto da ação para a cadeia produtiva
cultural  e/ou  artística  -  local,  regional,
nacional  e  internacional  (caso  haja);

d) Proposta;

e) Cronograma de execução;

f) Orçamento detalhado;

g)  Termo  de  compromisso  assinadopela
proponente.

· Os projetos previstos neste edital poderão
prever, prestação de serviços, aquisição de
equipamentos e materiais de manutenção.

8.  DO  PROCESSO  DE  HABILITAÇÃO  E
SELEÇÃO DOS PROJETOS

8.1  A  análise  da  documentação  para
habilitação dos proponentes neste Edital será
realizada após a fase e inscrição;

8.2 Esta análise será realizada por Comissão
designada  para  este  fim,  constituída  por
servidores da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo;

8.3  É  facultada  à  Comissão  promover,  a
qualquer  tempo,  diligência  destinada  a
esclarecer ou complementar a instrução dos
processos;

8.4  Serão  consideradas  habilitadas  as
propostas  que  apresentarem  todos  os
documentos  exigidos  no  presente  Edital,
devidamente  válidos,  após  julgamento  da
Comissão;

8.5 A ausência de qualquer dos documentos
solicitados  na  fase  de  inscrição  inabilita
diretamente  o  interessado;

8.6 Caso algum proponente não habilitado ou
selecionado tenha interesse, poderá solicitar

nova avaliação através do preenchimento de
formulário  de  recurso,  solicitando-o  na
Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo.

8.7  O  aviso  do  resultado  da  anál ise
documental  deste Edital  será divulgado no
diário  oficial  do  município  de  Lago  Verde
através da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo.

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

9.1  A  seleção  dos  projetos  previstos  nos
termos  deste  edital  será  realizada  pela
Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo
que  analisará  os  seguintes  critérios  e
pontuações:

9.2  Contribuição  artística  e  cultural  do
projeto  (0  a  20  pontos);

 · Serão avaliadas a qualidade e a relevância
do projeto, levando em conta a descrição do
que se pretende realizar, a proposta e plano
de  trabalho  e  as  informações  artísticas
apresentadas.  9.3  Potencial  impacto  no
cenário cultural do Município de Lago Verde
(0 a 20 pontos);

·  Serão  avaliados  o  potencial  impacto  do
projeto na cena cultural do Município de Lago
Verde e sua contribuição para formação do
público em geral;

9.4  Compatibi l idade  orçamentária,
viabilidade e adequação do cronograma (0 a
20 pontos).

·  Serão  avaliados  os  aspectos  técnicos  do
pro jeto,  inc lu indo  a  adequação  do
orçamento, a viabilidade de realização e a
pertinência do cronograma apresentado.

9.5 Não será selecionado o proponente que
obtiver  pontuação  0(zero)  em  algum  dos
critérios previstos nos itens acima descritos.

1 0 .  D A  E X E C U Ç Ã O  E  S U A
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COMPROVAÇÃO

10.1  Para  os  fins  de  comprovação  da
execução do projeto,  o  proponente deverá
enviar  à  Secretaria  Municipal  de Cultura e
Turismo  do  município  de  Lago  Verde  os
seguintes documentos:

10.1.1  Relatório  Final  do  projeto,  modelo
solicitado à Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo de Lago Verde;

10.1.2  Registro  documental  da  realização
das  atividades  previstas  no  projeto,  tais
como  vídeos,  matérias  publicadas,  fotos,
programas, folders, cartazes e outras mídias,
entre outros.

11. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DATAS

Publicação do edital  08/12/ 2021

Período de inscrição  De 08/12/2021 à 12/12/2021

Habilitação de propostas 16/12/2021

Período de recurso 17/12/2021 à 18/12/2021

Resultado final  19/12/2021

11.1.  Os  prazos  previstos  no  cronograma
acima poderão sofrer alterações, a critério da
Secretaria  Municipal  de Cultura e  Turismo,
através de aviso a ser publicado e os avisos
dos resultados previstos  neste cronograma
serão  divulgados  no  Diário  Oficial  do
Município  de  Lago  Verde  através  da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.  A  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e
Turismo não se responsabiliza pela uso de
qualquer  imagem  ou  qualquer  obra  de
propriedade  intelectual  por  parte  dos
selecionados.

12.2. A inexatidão ou falsidade documental,
ainda  que  constatada  posteriormente,
implicará  na  eliminação  sumária  deste
certame,  sendo declarados  nulos  de  pleno

direito  a  inscrição  de  todos  os  atos  dela
decorrentes,  sem  prejuízo  de  eventuais
sanções  de  caráter  judicial.

12.3 Os casos omissos serão decididos pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

 

Lago Verde, 08 de dezembro de 2021.

 

 

JOSÉ PINTO OLIVEIRA NETO

Secretário Municipal de Cultura e Turismo
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ANEXO I

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

 

 

 

N O M E  D O
PROPONENTE:_______________________________
_____________

CPF:  ____________________________  RG:
_____________________________

Data de Nascimento:  _____/_____/_____

E n d e r e ç o  c o m p l e t o :
_____________________________________________
_____

_____________________________________________
______________________

Telefone:  ____________________________
Whatsapp:  _____________________

T Í T U L O  D O  P R O J E T O :
_____________________________________________
__

Tipo: (   ) Música   (   ) Dança (   ) Artesanato
(   ) Cultura Popular (    ) Outro.

 

Obs. Anexar copia de documentos exigidos.
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

 

1. DADOS DA PROPOSTA/PROJETO
1.
    1. Título da proposta/projeto: 
1.
    2. Linguagem artística predominante:
 
2. DADOS DO PROPONENTE
2.1.  Nome completo proponente:  
3 .   A P R E S E N T A Ç A O  D A
PROPOSTA/PROJETO  (DESCRIÇÃO
DETALHADA  DA  PROPOSTA)
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ANEXO III

 

TERMO DE COMPROMISSO DE
EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

 

              E u ,
_____________________________________,  RG  nº
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  CPF  n º
________________________,  domiciliado  no
endereço  ____________________________,
CEP_____________________  ,  município  de  Lago
Verde, me comprometo a executar de acordo
com proposta, planilha de custos e cronograma
a n e x a d o s  o  p r o j e t o  c u l t u r a l
____________________________  .

 

 

Lago Verde, 10 de dezembro de 2021.

 

 

 

 

_____________________________________________

Assinatura do proponente
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ANEXO IV

 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO

 

1 - JUSTIFICATIVA:

 

(NO MÁXIMO 20 LINHAS NO MÍNIMO 15 LINHAS)

 

2 - OBJETIVO:

 

Objetivo Geral:

Objetivos específicos:

 

3 - LOCAL DE ATUAÇÃO:

 

(Descrever  o  local  onde  o  projeto  será
executado)

 

4 - BENEFICIÁRIOS E SUA PARTICIPAÇÃO NO
PROJETO:

 

(Descrever  o  público  que  será  atendido  pela
projeto e como se dará sua participação)

 

5 - RESULTADOS ESPERADOS

 

(Descrever os resultados que espera atingir com
a execução do projeto)

 

6 – ORÇAMENTO

 

ITEM VALOR  UNITÁRIO
(R$) QUANTIDADE VALOR TOTAL  DO APOIO

(R$)
    

TOTAL TOTAL TOTAL  

 

(descrever os gastos para execução do projeto)

 

Lago Verde, 10 de dezembro de 2021

 

 

_______________________________

Assinatura do Representante Legal

CPF

Código identificador:
54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193
00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcfd0c9ef73a3b09
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Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA

CNPJ: 06.021.174/0001-17

Prefeito Alex Cruz Almeida
Av. Pres. Kennedy, Nº 1002, Centro,

Telefone: (99) 3621 0533
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