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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA  Nº 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 095/2021 

 

DISPÕE SOBRE PREMIAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA 

APRESENTAÇÃO EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRABALHADORES DA 

CULTURA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU 

 

 

A PREFEITURA DE CACHOEIRAS DE MACACU através da FUNDAÇÃO 

MACATUR, com a utilização de recursos municipais, torna público que, 

devidamente autorizado pelo Senhor Presidente PAULO SCHIAVO JUNIOR, na 

forma do disposto deste instrumento, será realizado processo seletivo, mediante 

chamada pública, para premiação de produções culturais realizadas por pessoas 

físicas para apresentação em plataformas digitais, com fundamento no inciso III, 

art. 2º da Lei n.º 14.017/2020, no Decreto Municipal 3.990 de 13 de abril de 2020, 

Decreto estadual n° 46.973 de 16 de março de 2020 e suas posteriores 

prorrogações, embasada no artigo 215 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, assim como pelas demais normas legais e regulamentares 

pertinentes à matéria, inclusive pela Lei de Direitos Autorais no 9.610/98, nas 

condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. além das demais 

disposições legais aplicáveis e das condições do presente edital. 

 

 

1. DAS DEFINIÇÕES 

 

1.1 Para efeito desta Chamada Pública adotam-se as seguintes definições: 

 

Produção Cultural: Propostas de conteúdo cultural com destinação 

pública desenvolvida em formato digital para apresentação via redes 

sociais e demais  plataformas digitais. 

 

Ações afirmativas: Conjunto de medidas especiais voltadas a grupos 
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discriminados e vitimados pela exclusão social ocorridas no passado ou no 

presente. Para fins deste Edital, as vagas destinadas às ações afirmativas 

serão oferecidas para pessoas que se declarem com deficiência, 

negro/negra, LGBTQIA+ e Artista de rua. 

 

 Arte de rua: Define-se como arte de rua praticamente todo tipo de diversão 

em locais públicos. 

 

Artista de Rua: Artista que se apresenta em locais públicos de forma 

espontânea para expor, divulgar e comercializar seu trabalho,  e/ou levar o 

entretenimento para todas as pessoas.  

 

Pessoa Física habilitada: proponente maior de 18 anos, cadastrado no 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS 

– SNIIC, domiciliado no Município de Cachoeiras de Macacu, há pelo 

menos 1 (um) ano, com efetiva e comprovada atuação na área cultural por 

igual período, diretamente responsável pela concepção, promoção e 

execução da produção premiada. 

 

 

2. DA INTRODUÇÃO 

 

2.1 Esta Chamada Pública prevê a realização de atividades artísticas e culturais 

que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes 

sociais e outras plataformas digitais; 

 

2.2 A presente Chamada Pública será regida pelos princípios da legalidade, 

finalidade, moralidade administrativa, proporcionalidade, impessoalidade e 

eficiência. 

 

2.3 A presente Chamada Pública e seus anexos estarão disponíveis para 

consulta em meio físico na sede da Fundação Macatur e nos sítios eletrônicos da 

Fundação Macatur e da Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Divers%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
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https://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br/ e  https://www.fundacaomacatur.com.br/. 

 

2.4 A abertura da presente Chamada Pública dar-se-á por meio da publicação 

em Diário Oficial e da divulgação nas redes sociais e demais plataformas digitais 

oficiais da Fundação e da Prefeitura, de acordo com as condições estipuladas 

neste Edital. 

 

2.5 As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações ou pedidos de esclarecimento, obrigarão a todos os Proponentes e 

serão publicadas em todos os veículos em que se deu a publicação originária, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

 
2.6 A convocação pública a que se refere esta Chamada Pública poderá ser 

adiada, revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente, devidamente comprovado ou anulada, no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio da 

prévia e ampla defesa e não gera obrigação de indenizar. 

 
2.7 Informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação desta Chamada 

poderão ser obtidos por mensagem escrita enviada para o endereço eletrônico:  

edital.macatur@gmail.com , até às 12h do último dia do prazo de inscrição. Todas 

as respostas serão fornecidas, em até 03 (três) dias úteis, conforme especificada 

no item 8.2. 

 
2.8 Eventuais impugnações à presente Chamada deverão ser encaminhadas 

para o endereço eletrônico edital.macatur@gmail.com por escrito, até às 23h:59 

do dia 15/09/2021 conforme item 6.1 deste edital, através do Anexo VI . 

 
2.9 Decairá do direito de impugnar a Chamada Pública perante a Administração 

o Proponente que não o fizer no prazo estabelecido no item acima. As 

impugnações posteriores a essa data não terão efeito de recurso. 

 
2.10 Somente serão aceitas as impugnações protocoladas na forma do item 2.8. 

 

http://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br/
http://www.fundacaomacatur.com.br/
mailto:%20%20edital.macatur@gmail.com
mailto:%20%20edital.macatur@gmail.com
mailto:%20edital.macatur@gmail.com
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2.11 Caberá à Comissão Examinadora responder às impugnações. 

3. DO OBJETO DA CHAMADA PÚBLICA 

 

3.1 O objeto da Chamada Pública é a seleção de produções culturais, realizadas 

por pessoas físicas para apresentação em plataformas digitais, cujas definições 

fazem parte integrante desta Chamada Pública. 

 

3.1.1 As produções culturais deverão ser realizadas por pessoa física 

habilitada, de acordo com o item 1.1 e conforme condições de participação 

estabelecidas no item 5. 

 

3.2 Será premiada apenas uma produção cultural por proponente, desde que 

atendidas, em sua totalidade, as condições desta Chamada e em respeito à ordem 

de classificação. 

 

3.3 Serão selecionadas produções culturais nas linguagens artísticas de: 

música, artesanato, literatura, artes visuais, audiovisual, dança, teatro, circo, 

moda, museu, cultura alimentar, expressões culturais populares, gestão cultural, 

entre outras. 

 

3.4 Com base no item 3.3, as produções deverão estar enquadradas nas seguintes 

linhas: 

Linha 1 - Criação de conteúdo livre 

Apresentações livres em qualquer uma das linguagens artísticas 

relacionadas no item 3.3.  

Exemplo: live de música, encenação/dramatização teatral, monólogo, 

contação de história, documentário ou outras narrativas da linguagem 

cinematográfica, digitalização de conteúdo artístico, podcast, web rádio, 

desenvolvimento de site cultural etc. 

 

Linha 2 - Oficinas Culturais à distância 

Organização e execução de formação nas áreas relacionadas no item 3.3. 

Exemplo: Aula de dança, oficina de fotografia, curso de gestão cultural, 
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palestras de conteúdo literário etc. 

 

3.4.1 O produto deve ser veiculado em plataformas digitais próprias do 

proponente, com duração entre 30 minutos e 60 minutos, no período 

estabelecido no item 6.1. 

 

3.4.2 Os vídeos poderão ser repartidos desde que cumpram o tempo 

mínimo e máximo estabelecido no item 3.4.1. 

 
3.4.3 Fica vedada a utilização de produto de consumo restrito e impróprio 

para determinados públicos e situações, como: bebida alcoolica, sejam elas 

fermentadas, destiladas, retificadas ou obtidas por mistura e a categoria dos 

“ices”, “coolers”, “álcool pop”, “ready to drink”, “malternatives”, e produtos a 

eles assemelhados, em que a bebida alcoólica é apresentada em mistura 

com água, suco ou refrigerante, conforme  Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária em seus Anexos “A”, “P” e “T” bem como 

os dispositivos da Lei Federal nº 10.167, de 27 de dezembro de 2000 e a 

Lei Nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso 

e à propaganda de produtos fumígeros e bebidas alcoólicas. 

 
3.4.4 Fica vedado o uso de publicidade paga, gratuita ou de outra pessoa 

jurídica ou de qualquer outro doador ou patrocinador na produção cultural 

pelo proponente, que não seja referente ao orgão realizador desse edital. 

 

3.4.5 Fica vedado a apresentação cujo conteúdo seja considerado 

pornográfico ou sexualmente explícito.  

 
3.4.6 Fica vedada a apresentação de vídeos que incentivem outras 

pessoas, especialmente crianças, a realizar ações que possam causar 

lesões corporais graves. 

 
 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS. 

 

4.1 O valor dos recursos destinados ao repasse desta Chamada Pública 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.294-1996?OpenDocument
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corresponde ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sendo distribuído  60 

prêmios de R$ 500,00 (quinhentos reais) por proponente selecionado, 

obedecendo à ordem de classificação e respeitando o limite da premiação 

estipulado no item 3.2. 

 

4.2 A presente Chamada Pública será custeada com recursos oriundos do 

município de Cachoeiras de Macacu.  

 
4.3 Os recursos relativos ao presente exercício financeiro, correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária  

 
UNIDADE: 40.41 

 PROJETO/ATIVIDADE: 2.105 

  3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0004 

 

4.3.1 As eventuais despesas relativas aos exercícios subsequentes 

ocorrerão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser 

empenhadas dentro de cada exercício. 

 

4.4 Os recursos financeiros destinados às produções culturais selecionadas 

serão transferidos pela Fundação Macatur em parcela única.  

 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar desta Chamada Pública pessoas físicas, maiores de 18 

anos, que desenvolvam projetos artísticos e culturais, com Cadastro no Sistema 

Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC, domiciliadas no 

Município Cachoeiras de Macacu e com atuação comprovada na área cultural, há 

no mínimo 12 (doze) meses. 

 

5.2. Serão considerados documentos para comprovação na área cultural os 

registros em plataformas digitais ou em periódicos que constem data de publicação 

e citação do proponente ou de seu trabalho. 
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5.3. Os registros citados no item anterior deverão ser apresentados em documento 

único. 

 
5.4. Para fins de comprovação de atividade na área cultural, o artista de rua deverá 

apresentar declaração de seu trabalho chancelada por membro da sociedade civil 

de reconhecido saber cultural; 

 

5.5. Não poderão participar da presente Chamada Pública: Servidores da 

Fundação Macatur, Funcionários Públicos ou indivíduos com qualquer vínculo 

empregatício e/ou estejam recebendo benefícios, exceto em caso de Bolsa Família.  

 
5.6. O descumprimento de quaisquer destas condições implicará a não 

participação no processo seletivo ou a sua exclusão, mediante procedimento que 

garanta a prévia defesa e o contraditório. 

 

 

6. DOS PRAZOS 

6.1 As datas correspondentes a cada etapa deste Edital deverão obedecer ao 

cronograma a seguir: 

 

 

ETAPAS 

              PRAZOS 

Início Término 

Inscrições 10/09/2021 26/09/2021 

Impugnação do edital 10/09/2021 15/09/2021 

Informações e esclarecimentos 10/09/2021 26/09/2021 

Avaliação 26/09/2021 31/09/2021 

Publicação do resultado preliminar 

(Seleção/classificação/desclassificação) 
01/10/2021 

Interposição de recursos ao resultado 02/10/2021 05/10/2021 

Análise dos recursos apresentados 05/10/2021 07/10/2021 

Publicação do resultado dos recursos 08/10/2021 

Publicação do resultado final (seleção e 08/10/2021 
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classificação) 

Realização das produções culturais e 

contrapardias e repasse dos recursos  
11/10/2021 20/11/2021 

 

 

7. DA INSCRIÇÃO 

 

7.1 As inscrições das  produções  culturais poderão ser realizadas das duas 

formas a seguir: 

 

 7.1.1 Presencialmente: de segunda a sexta feira, de 10:00 às 14:00, 

seguindo todas as normas de segurança, utilizando os EPIs obrigatórios 

(máscara e álcool  gel) nos seguintes endereços: 

 

 I – Sede da Fundação Macatur: Rua Plinio Casado, 303 - Centro, 

Cachoeiras de Macacu – RJ. 

 II -   Centro Cultural Casarão de Japuíba - Sara Nascimento Azeredo: 

Av. Mal. Floriano Peixoto, nº 532 - Japuíba, Cachoeiras de Macacu – 

RJ. 

 

7.1.2 Cadastro online pelo link: https://forms.gle/UrCWMCtCKqBvzE4v6 

 

 

7.2 Para fins de comprovação, serão exigidos, no ato da inscrição, os seguintes 

documentos: 

 

I - RG e CPF do Proponente; 

II – Declaração de ausência de vínculo empregatício e/ou recebimento 

de quaisquer benefícios, exceto Bolsa Família, conforme Anexo I; 

III - Auto declaração de inclusão em ações afirmativas, conforme Anexo 

II, caso sinalize a opção de concorrer às vagas destinadas;  

IV - Comprovante de residência, com validade de até três meses. Caso 

não possua conta em seu nome nos últimos três meses, será aceita 

uma declaração para fins de comprovação de residência, de acordo 
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com o art. 1º da Lei n.º 6.225 de 24 de abril de 2012, conforme Anexo 

III; 

IV -  Número do Cadastro no SNIIC - Sistema Nacional de Informações 

e Indicadores Culturais; 

V - Comprovante de tempo de atuação no setor Cultural com prints  

e/ou recorte de periódicos que apresentem seu trabalho, reunido em 

documento único, em formato PDF ou impresso. 

VI - Declaração de atuação na área cultural,  conforme Anexo IV, caso 

não possua portifólio que comprove o tempo de atuação; 

VII – Declaração do Artista de Rua com chancela (assinatura) de 

pessoa de notório saber cultural, conforme Anexo V; 

VIII - Termo de Autorização de uso de Imagem e Áudio, conforme 

Anexo VI; 

IX -  Autorização do Responsável caso haja menor em Cena, conforme 

Anexo VII; 

 

 

7.3 A Fundação Macatur, não se responsabiliza por inscrições que não tenham 

sido finalizadas até o horário estabelecido no Cronograma, em decorrência de 

congestionamentos das linhas de comunicação ou quaisquer outros motivos de 

ordem técnica. 

 

7.4 Será contemplada somente 01 (uma) produção por Proponente a fim de 

atender o máximo de produções culturais e alcançar o maior número de agentes.   

 
7.5 No caso de inscrição em número superior ao mencionado no subitem 7.4, 

será considerado a produção apresentada por último, sendo desconsideradas as 

anteriores. 

 

8 DA SELEÇÃO 

 

8.1 As inscrições das produções culturais passarão por análise, de modo a 

constatar o atendimento, em sua integralidade, às condições desta chamada 

pública. 
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8.2 A seleção será conduzida pela Comissão Examinadora constituída 

especificamente para analisar as produções culturais inscritas nesta Chamada 

Pública, composta por três integrantes da Fundação Macatur e duas pessoas da 

sociedade civil, de notório saber cultural e que não faça parte do quadro de 

funcionários públicos municipais ou que integre o Conselho Municipal de Políticas 

Culturais, tendo esta o compromisso com os princípios descrito no item 2.2 deste 

Edital e a não participação como proponente dessa seleção. 

 

8.2.1. A Comissão Examinadora ficará responsável por analisar a 

viabilidade técnica e operacional das produções culturais inscritas, 

bem como pontuará as propostas, levando em consideração os 3 

critérios, abaixo: 

 

 I - Experiência na área cultural – serão considerados 5 (cinco) pontos 

pela qualificação do artista, de acordo com o material apresentado no 

Comprovante de atuação ou na Declaração de Atuação na área cultural, de 

acordo com o Anexo IV deste Edital. 

 

II - Ineditismo - serão considerados 5 (cinco) pontos para os trabalhos que 

se apresentarem de maneira inédita neste Edital. 

 

 III- Relevância cultural - serão considerados 50 (cinquenta) pontos a 

consonância da produção cultural apresentada com as seguintes políticas 

culturais, podendo somar 5 (cinco) pontos por cada item compreendido: 

• Ampliar o acesso aos bens e serviços artísticos e culturais; 

• Incentivar a produção e difusão de bens e serviços culturais; 

• Estimular o desenvolvimento cultural; 

• Garantir a preservação, difusão, conservação e recuperação 

do patrimônio cultural, material e imaterial; 

• Propiciar a formação e aperfeiçoamento de agentes culturais e 

gestores públicos atuantes; 

• Fomentar a pesquisa nos diversos setores da cultura; 
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• Promover modelos sustentáveis de gestão cultural; 

• Valorizar e difundir o conjunto das manifestações artístico-

culturais; 

• Estimular a economia da cultura e as indústrias culturais  

• Estimular iniciativas de acessibilidade cultural. 

 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

0 ponto Não atende ao critério 

1 ponto Atende insuficientemente ao critério 

2 pontos Atende parcialmente ao critério 

3 pontos Atende ao critério 

4 pontos Atende satisfatoriamente ao critério 

5 pontos Atende plenamente ao critério 

 

 

8.2.2 Em caso de empate, será considerado o tempo de atividade 

cultural. 

 

8.3 Fica reservado, o total de 20 vagas oferecidas nesta chamada para propostas 

dos proponentes que se candidatem às vagas reservadas para ações 

afirmativas descritas no item 1.1. 

 

8.4 As vagas de ações afirmativas serão distribuídas da seguinte maneira:  

 a) 5 vagas para pessoas com deficiência; 

b) 5 vagas para pessoas negras; 

c) 5 vagas para pessoas LGBTQIA+; 

d) 5 vagas para Artista de rua. 

 

8.5  Caso as vagas reservadas para as Ações Afirmativas, constantes no Item 

8.4 não sejam preenchidas, estas vagas retornarão como disponíveis para 

preenchimento no critério de ampla concorrência. 

 

8.6 O resultado preliminar de seleção será divulgado no sítio eletrônico da 
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FUNDAÇÃO    MACATUR    e   PREFEITURA   MUNICIPAL DE 

CACHOEIRAS DE MACACU, https://www.fundacaomacatur.com.br/ e  

https://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br/ e publicado no Diário Oficial do 

Município de CACHOEIRAS DE MACACU contemplando a listagem de até 60 

(sessenta) proponentes selecionados, de acordo com a ordem de classificação. 

 

8.7 Em caso de eventual desistência ou impedimentos do projeto selecionado, 

será convocado o subsequente, respeitando ordem decrescente da classificação. 

 

 

9 DOS RECURSOS 

 

9.1 Caberão recursos, do dia 02 ao dia 05/10/2021 de acordo com o item 6.1 

deste Edital. 

 

9.1.2 Só serão deferidos os recursos das decisões, proferidas 

nesta Chamada Pública, que aprovar ou reprovar os proponentes no 

resultado preliminar de seleção (decisão de classificação ou 

desclassificação dos proponentes) e desde que o eventual recurso seja 

objetivamente fundamentado e enviado exclusivamente para o email:    

edital.macatur@gmail.com dentro do período estabelecido no item 9.1. 

 

9.1.3 O formulário para apresentação de recurso deverá ser 

preenchido, conforme modelo disponibilizado no Anexo VI, além de 

datado, assinado e enviado até às 23h:59 do prazo estabelecido para 

o término de recurso. 

 

9.2 Os recursos serão julgados até o dia 08/10/2021. 

 

9.2.2 Os recursos relativos ao resultado preliminar de seleção, que 

não forem reconsiderados pela Comissão Examinadora serão 

decididos pelo Presidente da Fundação Macatur. 

 

http://www.fundacaomacatur.com.br/
http://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br/
mailto:gab.fundacaomacatur@gmail.com
mailto:gab.fundacaomacatur@gmail.com
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9.3 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição 

de recurso, a Fundação Macatur divulgará, em Diário Oficial do Município 

Cachoeiras de Macacu, as decisões recursais proferidas e o resultado final do 

processo de seleção. 

 

 

10 DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

 

10.1 Após a apresentação do material digital, por meio de link ou envio de mídia 

digital para o email edital.macatur@gmail.com, o proponente deverá informar a 

conta bancária específica em seu nome, para que o recurso seja transferido. 

 10.1.1 A Fundação Macatur não se responsabiliza pela abertura de conta e 

eventuais dívidas em contas já existentes. 

 

10.2 Na exepcionalidade do proponente não possuir conta bancária, o 

pagamento poderá ser realizado através de cheque nominal. 

 

10.3 Os pagamentos ocorrerão semanalmente, por lotes, conforme as contra 

prestações forem sendo apresentadas até o prazo estabelecido no item 6.1 deste 

edital. 

 

11 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

11.1 A prestação de contas deverá ser comprovada pelo envio do relatório, 

conforme Anexo V, para o e-mail edital.macatur@gmail.com, indicando no 

assunto: Prestação de Contas do Edital nº 01/2021 - TÍTULO DO PROJETO E 

NOME DO PROPONENTE. No relatório deverá conter peças de divulgação, fotos 

entre outros tipos de registros do projeto realizado, bem como link ou vídeo da 

produção cultural. 

 

11.1.2 A prestação de contas deverá ser realizada, em até 60 dias, 

após o término do prazo da realização e apresentação das produções 

culturais, conforme item 6.1, 

mailto:edital.macatur@gmail.com
mailto:edital.macatur@gmail.com,
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11.1.3 Não há necessidade de apresentação de notas fiscais ou 

gastos com a produção cultural selecionada. 

 

 

12 DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE SELECIONADO 

 

12.1 Deverão ser inseridas em todas as peças de divulgação da produção 

cultural, inclusive nos releases distribuídos à imprensa e entrevistas concedidas 

pelos proponentes, a hashtag #EditalApoioCulturalFundacaoMacatur. 

 

12.2 O Proponente autoriza a Fundação Macatur a usar o produto entregue pelo 

recebimento do prêmio em material de divulgação, reprodução, e disponibilização 

do mesmo em suas mídias oficiais. 

 

12.3 A Fundação Macatur poderá citar, para fins de divulgação institucional, a 

premiação dos proponentes. 

 

12.4 São de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e 

encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, incluindo os 

decorrentes de acordo, dissídios e convenções coletivas oriundos da execução de 

suas ações, assim como qualquer despesa, tributo, tarifa, custas, emolumentos 

ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram direta ou 

indiretamente de sua atividade ou da utilização de bens móveis ou imóveis, e 

também decorrentes de direitos autorais e propriedade intelectual, ficando o 

Município Cachoeiras de Macacu isento de qualquer responsabilidade direta, 

solidária e/ou subsidiária. 

 

12.5 As obrigações contidas nesta Chamada Pública deverão ser executadas 

fielmente pelo proponente selecionado, nos termos do cronograma de execução 

e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da 

inexecução total ou parcial. 
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12.5.2 Em caso de descumprimento parcial ou total das obrigações 

expostas nesta Chamada Pública o proponente deve ressarcir aos 

cofres públicos os recursos pecuniários empregados com juros legais 

e correção monetária. 

 

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. Fica eleito o foro central da Cidade Cachoeiras de Macacu para dirimir 

quaisquer questões, dúvidas ou demandas referentes a este processo seletivo, a 

adjudicação dele decorrente, assim como a execução da produção cultural. 

 

13.2 É facultada à Comissão Examinadora ou à Presidência da Fundação 

Macatur, em qualquer fase do processo seletivo, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 

na proposta, salvo nas condições previstas nesta Chamada Pública. 

 

13.3 Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser 

obtidas através do telefone: (21) 2649-6393 ou na sede da Fundação Macatur ou 

Casarão de Japuiba, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. 

 

13.4 Integram a presente Chamada Pública, para todos os fins legais, os anexos, 

as instruções, observações e restrições contidas nos seus anexos: 

 

Anexo I – Declaração de Ausência de Vínculo Empregatício e/ou 

recebimento de benefícios, exceto Bolsa Família 

Anexo II – Auto Declaração de inclusão em Ações Afirmativas 

Anexo III – Declaração de Residência 

Anexo IV - Declaração de atuação na área cultural  

Anexo V – Declaração do Artista de Rua 

Anexo VI - Termo de Autorização de uso de Imagem e Áudio 

Anexo VII - Autorização do Responsável caso haja menor em Cena 

Anexo VIII – Relatório de Prestação de Contas 
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Anexo IX – Formulário de Recurso  

 

 

 

Cachoeiras de Macacu , 09 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

PAULO SCHIAVO JÚNIOR 

Presidente da Fundação Macatur 
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ANEXO I  

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________, incrito 

no CPF nº___________________RG nº _____________ Órgão Exped.  ________ 

declaro a pedido do(a) interessado(a) que resido à 

_________________________________________________________, bairro 

_______________________ na Cidade ________________________________ 

CEP:_____________UF:_____, DECLARO QUE não possuo qualquer vínculo 

empregatício, público ou privado e não estou recebendo qualquer benefício, exceto 

Bolsa Família. 

E estou ciente que a declaração que contenha conteúdo que não corresponda à 

verdade, com o objetivo de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos 

relevantes constitui-se crime, previsto no artigo 299 do Código Penal e punível 

com reclusão, de um a cinco anos, e multa, a ser apurado pelas autoridades 

policiais e judiciárias competentes. 

Ainda, declaro que a desclassificação do Projeto proposto por motivo de falsa 

declaração, me impossibilitará de participar de qualquer outro edital em âmbito 

municipal, promovido pela Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

Cachoeiras de Macacu/RJ,     de  de 2021. 

 

______________________________ 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO II 

 

AUTO DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO EM AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

 

Eu,_______________________________________________, inscrito(a) no 

CPF sob o nº._____________________, portador(a) do RG 

nº.______________________, declaro para o fim específico de atender aos itens 

de ações afirmativas da Chamada Pública do Edital nº 03/2021, que me identifico 

como ________________________________________. 

 

Estou ciente de que prestar informações falsas relativas às exigências 

estabelecidas quanto a esta declaração, incorre em, além da penalização prevista 

em lei, desclassificação da chamada e a eventual necessidade de restituição dos 

valores contratados, o que poderá acontecer a qualquer tempo. 

 

 

Cachoeiras de Macacu/RJ,     de  de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, ________________________________________________________, incrito 

no CPF nº___________________RG nº _____________ Órgão Exped.  ________ 

declaro a pedido do(a) interessado(a) que resido à 

_________________________________________________________, bairro 

_______________________ na Cidade ________________________________ 

CEP:_____________UF:_________________________. 

 

 

 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de 

que responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui 

prestadas. 

 

 

 

 

 

Cachoeiras de Macacu/RJ,     de  de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO NA ÁREA CULTURAL 

 

 
Eu____________________________________________________________, 

CPF nº ______________________, declaro que atuo a mais de 12 (doze) meses 

no setor cultural dentro de uma das linguagens artísticas citadas no item 3.3 da 

Chamada Pública do Edital nº 003/2021 da Fundação Macatur. 

 

Insiro esta declaração pois apesar de atuar na área, não possuo portfólio e 

declaro, ainda, para todos os fins de direito, perante as leis vigentes, que a 

informação aqui prestada, é de minha inteira responsabilidade, podendo, a 

qualquer momento, ser comprovada, inclusive em diligência dos órgãos municipais. 

 

 

 

 

 

 

Cachoeiras de Macacu/RJ,     de  de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

*Optativo no lugar do portfólio 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DO ARTISTA DE RUA 

 

 

Eu ______________________________________, inscrito no RG 

____________________ e CPF n°___________________, testemunho para os 

devidos fins, junto à Fundação Macatur, que o candidato 

_________________________, inscrito no RG ____________________ e CPF 

n°___________________, exerce seu trabalho artístico – cultural no município de 

Cachoeiras de Macacu desde ____________________, sendo assim considerado 

Artista de rua. 

 

Declaro, ainda, para todos os fins de direito, perante as leis vigentes, que a 

informação aqui prestada, é de minha inteira responsabilidade, podendo, a 

qualquer momento, ser comprovada, inclusive em diligência dos órgãos municipais. 

 

 

Cachoeiras de Macacu/RJ,     de  de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAÇÃO MACATUR 

Rua Plínio Casado nº 303 – Centro – Cachoeiras de Macacu/RJ 

CEP.: 28.680-000 - Tel/Fax: (21) 2649-6393  

   

 

ANEXO VI 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E ÁUDIO 

 

(todos os envolvidos devem preencher está autorização) 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________, incrito 

no CPF nº___________________RG nº _____________ Órgão Exped.  ________ 

declaro a pedido do(a) interessado(a) que resido à 

_________________________________________________________, bairro 

_______________________ na Cidade ________________________________ 

CEP:_____________UF:_________, AUTORIZO a Fundação Macatur fazer uso 

de minha imagem e áudio, fotos, filme e live, apresentado como produto de contra 

partida do Edital 01/2021 de apoio aos Trabalhadores de Cultura. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da  imagem 

e áudio acima mencionados em todo território nacional e no exterior. Por esta ser a 

expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem e aúdio a 

qualquer outro na midias sociais viculadas a Fundação Macatur e Prefeitura 

Municipal de Cachoerias de Macacu. 

 

Cachoeiras de Macacu/RJ,     de  de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO VII 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL CASO HAJA MENOR EM CENA 

 

 

Eu, ________________________________________________________, incrito 

no CPF nº___________________RG nº _____________ Órgão Exped.  ________ 

domiciliado à ______________________________________________________, 

bairro_______________________na Cidade _____________________________ 

CEP:_____________UF:_________________________ responsável pelo menor 

_______________________________________Autorizo , sob as pena impostas 

pela lei, para fins do disposto na alínea “a”, do inciso II, do art. 149 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a participar de apresentação realizada pelo sr.(a) 

__________________________________________. 

 

 

 

Cachoeiras de Macacu/RJ, _______________ de  de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável pelo menor 

 

 

 



FUNDAÇÃO MACATUR 

Rua Plínio Casado nº 303 – Centro – Cachoeiras de Macacu/RJ 

CEP.: 28.680-000 - Tel/Fax: (21) 2649-6393  

 

 

 

ANEXO VIII 

 

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

Nome do Proponente:__________________________________________ 

CPF: __________________ 

Título do Projeto:______________________________________________ 

 

 

 

Relatar em até 20 (vinte) linhas o processo de criação e execução do produto 

proposto e anexar, quando houver, o link onde encontra-se disponibilizado. 

 

 

Cachoeiras de Macacu, de de 2021. 

 

 

 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO IX 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

Nome do Proponente:__________________________________________ 

CPF: __________________ 

Título do Projeto:______________________________________________ 

 

 

 

MOTIVO PARA O RECURSO 

(O proponente deve escrever abaixo seus/suas questionamentos/respostas) 

 

 

 

Cachoeiras de Macacu,___________de _____ de 2021 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Proponente 

 


