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Fundação Unirg - UNIRG

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 049/2019

Processo n° 2019.02.058090

A Fundação UNIRG, torna público, o Segundo Termo 
Aditivo ao Contrato n° 049/2019, firmado em 01/10/2019 
com a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ: nº 
03.506.307/0001-57, no valor total de R$ R$ 107.085,00 
(cento e sete mil e oitenta e cinco reais), referente “contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços 
de administração, gerenciamento, controle e aquisição de 
combustíveis, óleos lubrificantes, filtros, fluídos e aditivos, 
por meio de cartão (eletrônico, magnético ou tecnologia 
adequada), com senha pessoal para aprovação das tran-
sações, de forma permanente e regular, para abastecimen-
to dos veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à 
Fundação UnirG que estejam comprovadamente a serviço 
da IES”. Fica prorrogado a vigência do supramencionado 
instrumento contratual de 01/10/2021 a 01/10/2022.

Gurupi/TO, 14 de outubro de 2021.

FUNDAÇÃO UNIRG
Thiago Piñeiro Miranda
ÓRGÃO GERENCIADOR

PORTARIA Nº. 508, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de suspensão de 
férias da servidora, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO o ofício n° 1310/2021/RH-SEMUS, 
de 06 de outubro de 2.021, expedido pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, solicitando a suspensão de férias da ser-
vidora;

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias da servidora 
MIRIAN CARVALHO ROCHA ocupante do cargo de Assisten-
te Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
no período de 01 de outubro de 2.021 a 30 de outubro 2.021, 
relativo ao período aquisitivo de 2020/2021.

  
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 1° de outubro 
de 2.021.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de ou-
tubro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 509, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de fruição de férias 
da servidora pública municipal e dá outras pro-
vidências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de 
Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições le-
gais,

CONSIDERANDO o ofício nº 1303/2021– RH-SEMUS, 
de 01 de outubro de 2.021, expedido pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, 
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período de 13 de outubro de 2.021 a 11 de novembro de 
2.021, relativo ao período aquisitivo de 2020/2021, suspen-
sas por meio da PORTARIA Nº. 0467/2021, de 31 de agosto 
de 2.021.

 
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de outubro de 
2.021.

III – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de out-
ubro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 511, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de suspensão de 
férias da servidora, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO o ofício n° 1314/2021/RH-SEMUS, 
de 07 de outubro de 2.021, expedido pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, solicitando a suspensão de férias da ser-
vidora;

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias da servido-
ra ALESSANDRA DO NASCIMENTO ANDRADE ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, no período de 04 de outubro de 2.021 a 
02 de novembro 2.021, relativo ao período aquisitivo de 
2020/2021.

  
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de outubro 
de 2.021.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de ou-
tubro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 512, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de suspensão de 
férias do servidor, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:

 I – DETERMINAR a fruição de férias da servidora pú-
blica municipal MARISETE SILVA SOUZA, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º de ou-
tubro de 2.021 a 30 de outubro de 2.021, relativo ao período 
aquisitivo de 2020/2021, suspensas por meio da PORTARIA 
Nº. 0486/2021, de 15 de setembro de 2.021.

 
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação, retroagindo seus efeitos ao do dia 1º de outubro 
de 2.021.

III – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de out-
ubro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 510, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de fruição de férias 
da servidora pública municipal e dá outras pro-
vidências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO o ofício nº 1316/2021– RH-SEMUS, 
de 07 de outubro de 2.021, expedido pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, 

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a fruição de férias do servidora pú-
blica municipal IVANILDES DE OLIVEIRA LIMA SILVA, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de En-
fermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0354 -QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 20213

VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  Nº  514/2021 de 14 de Outubro/2021.

“AUTORIZA o empenho estimativo de despesas e 
dá outras providências”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO do 
Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas 
atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o exercí-
cio, de acordo  com  os  procedimentos definidos na legis-
lação vigente;

CONSIDERANDO a vigência da Ata de Registro de 
Preço nº 006/2021  e  do   Pregão Presencial nº 007/2021, do 
Processo Licitatório nº 2021000137, Fonte de Recurso 010, 
que garante a manutenção e conservação da frota desta 
Secretaria;

CONSIDERANDO, a necessidade da manutenção dos 
serviços essenciais  e   contínuo desta Administração duran-
te o exercício financeiro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a re-
alizar o empenho estimativo  das  Despesas de Manutenção 
da Secretaria de Administração conforme, discriminação 
abaixo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO
FAVORECIDO CNPJ

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA 05.340.639/0001-30

PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

PEÇAS 10.000,0000 R$1,000 R$ 10.000,00

SERVIÇOS           1,0000 R$ 5.000,0000   R$ 5.000,00

Art. 2º. Caso o saldo empenhado não seja suficiente, 
será realizado novo empenho estimativo.

Art. 3º. Caso remanesça saldo em 31 de dezembro 
de 2021, o mesmo será anulado automaticamente. 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na sua publica-
ção.

Art. 5º. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Pre-
feitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

   Gabinete do Secretário de  Administração,  aos  14 
dias do mês de Outubro  de  2021

VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 515, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021. 

CONSIDERANDO o ofício n° 315/2021/SEPLAF, de 13 
de outubro de 2.021, expedido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças, solicitando a suspensão de férias 
do servidor;

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias do servidor 
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA LIMA ocupante do cargo de 
Assessor Técnico Superior II, lotado na Secretaria Municipal 
de Planejamento e Finanças, no período de 1° de outubro de 
2.021 a 30 de outubro 2.021, relativo ao período aquisitivo 
de 2020/2021.

  
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 1° de outubro 
de 2.021.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de ou-
tubro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 513, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021. 

“Dispõe sobre determinação de fruição de férias 
do servidor público municipal e dá outras provi-
dências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO o ofício nº 140/2021, de 13 de ou-
tubro de 2.021, expedido pela Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e Meio Ambiente. 

R E S O L V E:

 I – DETERMINAR a fruição de férias do servidor pú-
blico municipal HALLEFY ELIAS FERNANDES, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Fiscal de Meio Ambiente, 
lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Meio Ambiente, pelo período de 27 de setembro de 
2.021 a 08 de outubro de 2.021, relativo ao período aqui-
sitivo de 2020/2021, suspensas por meio da PORTARIA Nº. 
0167/2021, de 22 de abril de 2.021.

 
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de setembro de 
2.021.

III – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de out-
ubro de 2.021.
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Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 773,  DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária o servidor público muni-
cipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1759/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

 
RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 04/10/2.021 
a 17/11/2.021, ao servidor público municipal efetivo MAR-
COS WILLIAM MENEZES LUCENA, matrícula n° 496550, ocu-
pante de cargo comissionado de Chefe de Divisão IV, lotado 
na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de outubro 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021
 

PORTARIA Nº. 774,  DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1762/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

 
RESOLVE:,

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 06/10/2.021 
a 25/10/2.021, à servidora pública municipal GISCELI DA 
SILVA PASSOS BARBOSA, matrícula n° 248553, ocupante de 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

“Dispõe sobre determinação de suspensão de 
férias do servidor, e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, do Município 
de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E:

I – DETERMINAR a suspensão das férias do servidor 
DUARTE BASILIO VIANA ocupante do cargo de Coordena-
dor V, lotado na Secretaria Municipal de Administração, no 
período de 1º a 30 de novembro de  2.021, relativo ao perío-
do aquisitivo de 2020/2021.

  
II – Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação, produzindo os seus efeitos a partir do dia 1º de 
novembro de 2.021.

III - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de ou-
tubro de 2.021.

VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

Junta Médica Oficial

 PORTARIA Nº. 772,  DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária o servidor público muni-
cipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1766/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

 
RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 27/09/2.021 a 
11/10/2.021, ao servidor público municipal efetivo ROSEM-
BERG PEREIRA DE ABREU, matrícula n° 499227, ocupante 
de cargo de comissionado de Assessor Especial Superior I, 
lotado no Gabinete da Prefeita.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de setembro 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos
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 Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 30/09/2.021 a 
28/11/2.021 concedido à servidora, ANA PAULA CARDOSO 
ZANINA, matrícula n° 248218, ocupante de cargo de provi-
mento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde .

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de setembro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 777, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento 
por Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.” 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1752/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 15/09/2.021 
a 13/11/2.021 concedido à servidora, ROSANA MARINHO 
GOMES, matrícula n° 248599, ocupante de cargo de provi-
mento efetivo de Agente de Vigilância, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde .

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de setembro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 778, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento 
por Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.” 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de outubro 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021
 

PORTARIA Nº. 775,  DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1765/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

 
RESOLVE:,

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 07/10/2.021 
a 13/10/2.021, à servidora pública municipal THAYNARA 
CARVALHO CUNHA, matrícula n° 495865, ocupante de car-
go de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, lota-
da na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de outubro 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 776, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento 
por Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.” 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.  

CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 
1760/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:
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O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1755/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 20/09/2.021 a 
04/10/2.021 concedido à servidora, SONIA MARIA SOARES 
RODRIGUES, matrícula n° 494210 e 496824, ocupante de 
cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20 de setembro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 781, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento 
por Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.” 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1764/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 06/10/2.021 
a 04/11/2.021 concedido à servidora, MARCIA GONÇALVES 
DE ANDRADE, matrícula n° 494302, ocupante de cargo de 
provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de outubro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 
1756/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 01/10/2.021 
a 15/10/2.021 concedido à servidora, DEUSA OLIVEIRA AL-
VES, matrícula n° 248664, ocupante de cargo de provimen-
to efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Se-
cretaria Municipal de Saúde .

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de outubro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 779, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento 
por Incapacidade Temporária ao servidor público 
municipal.” 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1757/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 04/10/2.021 a 
31/01/2.022 concedido ao servidor JESSE PEIXOTO DE CAR-
VALHO, matrícula n° 495558, ocupante de cargo de provi-
mento efetivo de Motorista de Veículos Pesados, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de outubro 
2021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 780, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento 
por Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.” 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0354 -QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 20217

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021
 

PORTARIA Nº. 784,  DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária o servidor público muni-
cipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1751/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

 
RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 27/09/2.021 
a 10/11/2.021, ao servidor público municipal EDIMAR FER-
REIRA DOS SANTOS BERTOLDO, matrícula n° 6745, ocupan-
te de cargo de provimento efetivo de Agente de Limpeza, 
lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de setembro 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021
 

PORTARIA Nº. 785,  DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária o servidor público muni-
cipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1750/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 29/09/2.021 a 
03/10/2.021, ao servidor público municipal RONNIE BOTE-
LHO DA SILVA, matrícula n° 465823, ocupante de cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Obras e Serviços, lotado 
na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

 
PORTARIA Nº. 782,  DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1761/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

 
RESOLVE:,

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 05/10/2.021 a 
02/01/2.022, à servidora pública municipal RUBIA FÁTIMA 
MICHELON, matrícula n° 495561, ocupante de cargo de pro-
vimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de outubro 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021
 

PORTARIA Nº. 783,  DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a concessão de Afastamento por 
Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.”

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1767/2.021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio.

RESOLVE:,

Art. 1º Conceder Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 07/10/2.021 
a 13/10/2.022, à servidora pública municipal HELYANE NU-
NES PEREIRA, matrícula n° 368373, ocupante de cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na 
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de outubro 
2.021.
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Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 30/09/2.021 a 
28/12/2.021 concedido à servidora, ALZENI NUNES REBOU-
ÇAS, matrícula n° 126395, ocupante de cargo de provimen-
to efetivo de Agente de Limpeza, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura .

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de setembro 
de 2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

-----------SAÚDE------

EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 0523/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO 
através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde CONTRATADO: DOUGLAS MARTINS SOUSA CPF: 
032.589.601-19 OBJETO: O objeto do presente instrumento 
é a contratação temporária de servidor, para desempenhar 
as funções de FARMACEUTICO, com carga horária de 30 
(Trinta) horas semanais HABILITADO LOTAÇÃO: 7.764-UPA-
-UNI PRONTO ATENDIMENTO-CONTR-BLMAC DOTAÇÃO: 
10.302.1043.2144–UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-U-
PA-BLMAC FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 2º, inciso I e X 
da Lei 2.392 de 29 de junho de 2018 e suas alterações c/c 
Decreto nº 448/2020 de 16 de março de 2020 e suas altera-
ções VIGÊNCIA: 03 de outubro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021. Ficando assegurado o direito recíproco de rescisão 
antecipada. Data de Assinatura: 03/10/2021.     

         Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês 
de outubro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATANTE

PORTARIA N° 074/2021, DE 14 DE OUTUBRO DE 
2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 29 de setembro 
2.021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 786, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento 
por Incapacidade Temporária ao servidor público 
municipal.” 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1754/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar Afastamento por Incapacidade 
Temporária para o Trabalho pelo período de 01/10/2.021 a 
28/01/2.022 concedido ao servidor RIVALCI SILVA DO NAS-
CIMENTO, matrícula n° 6760, ocupante de cargo de provi-
mento efetivo de Agente de Limpeza, lotado na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de outubro 
2021.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PAULO CESAR LEMOS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

Decreto nº 814/2021

PORTARIA Nº. 787, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.021.

 “Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento 
por Incapacidade Temporária à servidora pública 
municipal.” 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS do Município 
de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 233 de 
20 de maio de 2.021.

   
CONSIDERANDO o Laudo Médico Pericial nº 

1753/2021 expedido pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Gurupi.

RESOLVE:

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistên-
cia Social e Proteção à Mulher

Secretaria Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 075 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.

“Autorização da Anulação de empenho e dá 
outras providencias”.

O SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIS-
TENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO A MULHER do Município de 
Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições 
legais:

CONSIDERANDO o Art. 37 da Constituição Federal, o 
qual dispõe dos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que a Ata de Registro de Preço nº 
036/2020 e Pregão presencial nº 020/2020 findou o prazo.

CONSIDERANDO que houve um resto de saldo.  

R E S O L V E:

I – Fica autorizado à Diretoria de Contabilidade a 
proceder com a anulação do empenho, posteriormente 
encaminhar para secretaria de origem para devidas provi-
dências.

SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO A MULHER

FORNECEDOR CNPJ Nº DE EM-
PENHO Nº PROCESSO VALOR (R$)

AUTO POSTO 
COMETA 11.696.367/0001-08

6825 2021005016 9.523,09

6824 2021005018 8.533,32

6817  
2021005028 7.924,20

6816 2021005027 5.358,00

997 2021000826 1.735,36

5290 2021004036 6.877,99

II – Esta portaria entra em vigor na sua publicação.

III- REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Prefeitu-
ra Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

    
Gabinete do Secretário de Municipal do Trabalho, 

Assistência Social e Proteção à Mulher, aos 14 dias do mês 
de outubro de 2021.

 GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário do Trabalho, Assist. Social e Proteção a Mulher.

Decreto nº 018/2021

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIARIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2021006550. PAGAMENTO 
DE DIARIAS PARA O SERVIDOR GLEYDSON NATO PEREIRA. 
VALOR R$2.350,00(DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA RE-
AIS). DESTINO: BRASILIA-DF. FINALIDADE DA VIAGEM: PAR-

“Dispõe sobre o empenho estimativo e das outras 
providências”

     
O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA 

SOCIAL, do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na for-
ma da lei;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o exercí-
cio, de acordo com os procedimentos definidos na legisla-
ção vigente;

CONSIDERANDO a vigência da Ata de Registro de 
Preços e Pregão Presencial que garante o abastecimento da 
frota da Prefeitura de Gurupi;

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos 
serviços essenciais e contínuos desta administração duran-
te o exercício financeiro de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1º - AUTORIZAR a Diretoria de Contabilidade a 
proceder com o empenho estimativo abaixo descriminado.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FAVORECIDO CNPJ

AUTO POSTO RAIO X LTDA 33.488.170/0001-16

PROC. ADMI-
NIST. FICHA COMBUSTÍVEL QTDE 

LITROS

VALOR 
UNITÁ-

RIO

VALOR 
TOTAL

2021009710 20215620 DIESEL -S10 1.000,00 4,6090 4.609,00

POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETROLEO LTDA 02.819.759/0001-26

PROC. ADMI-
NIST. FICHA COMBUSTÍVEL QTDE 

LITROS

VALOR 
UNITÁ-

RIO

VALOR 
TOTAL

2021009711 20215620 DIESEL - S10 2.000,00 4,4900 8.980,00

      
Art. 2°- Caso o saldo empenhado não seja suficiente, 

será realizado um novo empenho estimativo.
 
Art. 3°- Caso remanesça saldo em 31 de dezembro 

de 2021, o mesmo será anulado automaticamente.

Art. 4°- REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no diário oficial 
da Prefeitura Municipal de Gurupi TO e CUMPRA-SE.

Gabinete do Gestor do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social, aos 14 dias do mês de outubro de 2021.

GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário do Trabalho, Assist. Social e Proteção a Mulher e 

Secretário do idoso.
Decreto nº 021/2021



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPI Nº 0354 -QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021 10

d) cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social – C.T.P.S.;

e) cópia simples do título de eleitor e certidão de 
quitação eleitoral; 

f) cópia simples da certidão de casamento ou nasci-
mento; 

g) cópia simples da certidão de nascimento do (s) fi-
lho (s) menor (es) de idade; 

h) cópia simples do C.P.F. do (s) filho (s) menor (es) 
de idade; 

i) cópia simples do cartão de vacina para filho (s) me-
nor (es) de 05 anos ou cópia simples da declaração escolar 
do (s) filho (s) maior de 06 anos até 14 anos; 

j) cópia do comprovante de escolaridade exigido 
para o cargo; 

k) cópia simples do certificado de reservista para 
candidatos do sexo masculino; 

l) cópia simples do comprovante de residência atual; 
m) cópia simples do comprovante de inscrição de 

Registro no Conselho de Classe para os cargos de Assisten-
te Social e Psicólogo; 

n) Declaração de Acumulação ou não de cargos pú-
blicos; 

o) Declaração de Bens; 
p) Declaração Negativa de Parentesco; 
q) Declaração de Idoneidade; 
r) Cartão de vacinação, a fim de comprovar a aplica-

ção das duas doses da vacina contra a Covid -19, caso o con-
vocado apresenta comorbidades e for classificado dentro 
do grupo de risco para contaminação pelo novo coronaví-
rus, ou tenha idade igual ou superior a 60 anos.

Cumpre-nos dizer, que o efetivo exercício na função 
será imediato.

IV - Não serão aceitos envio de documentação por 
e-mail. A comprovação de dados informados somente po-
derá ocorrer de forma presencial ou com procuração auten-
ticada.

V - O não comparecimento no prazo legal estabele-
cido neste Edital de Convocação implicará na desistência 
do (a) candidato (a), podendo a Secretaria Municipal do 
Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher convocar 
os candidatos imediatos posteriores, obedecendo à ordem 
de classificação.

VI - Os demais candidatos classificados segundo as 
vagas do Edital nº 01/2021 serão convocados de acordo 
com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

VII - O presente Edital entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Gurupi-TO, 14 de outubro de 2021.

GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário M. do Trabalho, Assistência Social e Proteção à 

Mulher
Decreto Municipal n° 018/2021

TICIPAR DE REUNIÕES E EMBAIXADAS QUE OCORRERÃO NO 
PERIODO DE ESTADIA QUE SÃO DE INTERESSE AO MUNICI-
PIO DE GURUPI. PERIODO: 27/09/2021 – 01/10/2021

GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário do Trabalho, Assistência Social,

 Proteção à Mulher.
Decreto n° 018/2021

EXTRATO DE PAGAMENTO DE DIARIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2021006550. PAGAMENTO 
DE DIARIAS PARA O SERVIDOR RAIMUNDO NONATO DIAS 
DA SILVA VALOR R$1.175,00(MIL CENTO E SETENTA E CIN-
CO REAIS) DESTINO: BRASILIA-DF. FINALIDADE DA VIAGEM: 
TRANSPORTAR O SERVIDOR GLEYDSON NATO EM QUE O 
MESMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES E EMBAIXADAS QUE 
OCORRERÃO NO PERIODO DE ESTADIA QUE SÃO DE INTE-
RESSE AO MUNICIPIO DE GURUPI. PERIODO: 27/09/2021 – 
01/10/2021

GLEYDSON NATO PEREIRA
Secretário do Trabalho, Assistência Social,

 Proteção à Mulher.
Decreto n° 018/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMTAS-PM Nº 
01/2021

EDITAL N° 09/2021 - QUINTA CONVOCAÇÃO DOS 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELE-

TIVO SIMPLIFICADO

O secretário Municipal do Trabalho, Assistência So-
cial e Proteção à Mulher de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso de sua atribuição e prerrogativas legais RESOLVE: 

I – CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, clas-
sificada no Processo Seletivo Simplificado Semtas-PM, para 
pactuar contrato com a finalidade de atender à neces sidade 
temporária de excepcional interesse público (previs to na 
Lei n. 2.392, de 29 de junho de 2018):

CONVOCADA ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL:
CARGO CONVOCADA CLASSIFICAÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL
(Proteção Social Básica) MARIA LUIZA CERQUEIRA LOPES 2ª 

III – A convocada deverá comparecer no Gabinete do 
Secretário, situado na Prefeitura Municipal de Gurupi – Rua 
14 de Novembro, no dia 18 de outubro de 2021, no horário 
compreendido entre 08h. às 12h., munido dos originais e 
cópias dos documentos infradescritos, para assinatura do 
respectivo contrato.

a) cópia simples da carteira de identidade; 
b) cópia simples do C.P.F.; 
c) cópia simples do extrato de existência ou inexis-

tência do registro no P.I.S./P.A.S.E.P. emitido pelo Banco do 
Brasil/ Caixa Econômica Federal; 
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SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Decreto nº 019/2021

--------------EDUCAÇÃO-------------

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021
 

AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 
036/2021, EM CONFORMIDADE COM O CAPUT DO ART. 
25, INCISO I DA LEI Nº 8.666/1993. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO N° 2021007814. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, CNPJ Nº 17.527.397/0001-77 E EDITORA 
MODERNA LTDA, CNPJ N° 62.136.304/0001- 38. OBJETO: A 
AQUISIÇÃO DOS KITS EDUCACIONAIS DO PROJETO APROVA 
BRASIL, DA EDITORA MODERNA, DESTINADO A AUXILIAR A 
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NA IMPLEMENTAÇÃO 
DE AÇÕES PEDAGÓGICAS VOLTADAS À MELHORIA DO ENSI-
NO, COM FOCO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. 
VALOR: R$ 1.467.367,00 (um milhão e quatrocentos e ses-
senta e sete mil e trezentos e sessenta e sete reais). VIGÊN-
CIA: 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 
07/10/2021 A 07/10/2022
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2021

AMANDA PEREIRA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECRETO 006/2021

--------FINANÇAS-------

PORTARIA Nº. 0114/2021, DE 14 DE OUTUBRO DE 
2021.

“ANULA liquidação e EMS e dá outras providên-
cias.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FI-
NANÇAS do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no 
uso das suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO o processo administrativo nº 
2021005975, para aquisição de divisórias em PS Cristal, e 
que houve equivoco quanto a descrição dos itens na nota 
fiscal;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR a Gerência de Compras a anular 
a Liquidação nº 01 e EMS: 55288, no valor de R$ 1.604,00 
(Mil Seiscentos e Quatro Reais), da empresa CLIN SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ 37.318.609/0001-13.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na sua publica-
ção.

Art. 3º. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Pre-
feitura Municipal de Gurupi e CUMPRA-SE.

    
Gabinete do Secretário de Planejamento e Finanças, 

aos 14 dias do mês de outubro de 2021.

Secretaria Municipal de Planej. e Finanças

Secretaria Municipal de  Educação
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EDITAL Nº 02 DE 10 DE SETEMBRO  DE 2021. 
 
A Secretária Municipal da Educação de Gurupi – SEMEG, no uso das atribuições que 
lhe confere o Art.92, Parágrafo único, Inciso II, da Lei Orgânica, torna pública a 
abertura do presente Edital, que estabelece os procedimentos, critérios de 
encaminhamento e as áreas de pesquisas de interesse da SEMEG para concessão de 
Afastamento para Aperfeiçoamento Profissional.  
 

 Art. 1º Este edital regulamenta os procedimentos, critérios de encaminhamento 
e as áreas de pesquisas de interesse da educação, para fins de concessões de 
Afastamentos para Apefeiçoamento do Profissional do Magistério da Educação Básica, 
da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi, quem manifestar interesse em 
cursar mestrado ou doutorado com início no ano de 2021. 

 
 Art. 2º Ficam estabelecidas para o ano de 2021, 06(seis) concessões de 

Afastamento para Aperfeiçoamento Profissional, sendo 04(quatro) para mestrado e 02 
(duas) para doutorado. 

 
 Art. 3º As concessões de afastamento deverão atender às instruções contidas 

neste edital, e estarem relacionadas às áreas de interesse da educação constantes no 
Quadro 1.  

 
 Quadro 1- Área de pesquisa de interesse da educação e quantidade de vagas 

a serem concedidas para mestrado e doutorado em 2021. 
 

 
Nº 

 
Área de Pesquisa de Interesse da Educação 

Concessões de Afastamento 
Mestrado Doutorado 

01 Ciências da Natureza  
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

02 

02 Ciências Humanas 
03 Ciências Exatas 
04 Linguagens 
05 Avaliação da Aprendizagem 
06 Formação Profissonal da Educação Basica. 
07 Educação, Diversidade e Tecnologias.  
08 Política, Gestão e Planejamento 

Educacional.  
 

 DOS REQUISITOS 
 

 Art. 4º No ato da solicitação do Afastamento para Apefeiçoamento do 
Profissional, este deverá comprovar os seguintes requisitos:    
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   I – ter sido aprovado em processo seletivo, em Instituições de Ensino Superior 
reconhecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
Capes/MEC; 
             II – o curso escolhido deverá ter correlação com a área de formação e/ou o 
cargo que o servidor ocupa na Educação Básica; 
             III – a linha de pesquisa do pré-projeto deve estar relacionada à sua área de 
formação e associada a uma das áreas de pesquisa de interesse da educação, 
relacionada no quadro 1, art. 3º. 

 
  DA SOLICITAÇÃO DO AFASTAMENTO 
 
  Art. 5º A solicitação de afastamento deverá ser entregue no Protocolo da 

Prefeitura de Gurupi - TO, situado no Centro Administrativo.  
 
  Art. 6º O período para protocolar a solicitação de Afastamento para 

Aperfeiçoamento Profissional, será entre a data de publicação deste Edital até o dia 15 
de dezembro de 2021. 

 
  Art. 7º A solicitação de Afastamento para Aperfeiçoamento Profissional, deverá 

ser requerida por meio de: 
  I – Registro Geral - RG, Cadastro de Pessoa Física - CPF, Certidão de 

Nascimento ou Casamento e último contracheque; 
  II – certificado de graduação, na área da educação, para candidatos ao curso 

de mestrado; 
  III – certificado de graduação e de mestrado, na área da educação, para 

candidatos ao curso de doutorado, quando o mestrado já tiver sido concluído; 
  IV – declaração  emitida pela Instituição de Ensino Superior – IES, informando 

que o servidor foi aprovado em processo seletivo para Mestrado ou Doutorado, a 
modalidade do curso (presencial), bem como a data de início e previsão de término; 

  V – comprovante de matrícula em folha timbrada da Instituição, ou declaração 
emitida pela Instituição de Ensino Superior, carimbada e assinada pelo coordenador do 
curso, informando que o aluno encontra devidamente matriculado no curso de 
Mestrado ou Doutorado; 

  VI – termo de compromisso, conforme modelo - Anexo I; 
  VII – cópia  do pré-projeto de pesquisa devidamente estruturado, mesmo que 

este não tenha sido exigido no edital de seleção da Instituição de Ensino Superior; 
  §1º As declarações e comprovantes de que trata o caput deste artigo devem 

ser originais. 
  §2º As cópias dos documentos pessoais e diploma devem ser confrontados 

com os originais, diante de um Técnico da Secretaria de Educação, o qual deverá 
confirmar sua autenticidade e registrar no documento que os mesmos conferem com 
o original (Art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018). 
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 §3º No pré-projeto de pesquisa deverá constar: 
 I – o tema a ser pesquisado pelo (a) servidor (a), o qual deverá estar 

relacionado à área de formação e associado a uma das áreas de pesquisa de interesse 
da educação, listadas no Quadro 1. 

 II – a linha de pesquisa em que o estudo se enquadra dentro do curso, da 
Instituição de Ensino Superior; 

 III – a introdução, situando o tema no âmbito nacional, regional e local; 
 IV – a justificativa, sobre a importância do tema da pesquisa para a educação 
do Município de Gurupi; 

 V – a fundamentação teórica e conceitual, com informações que argumentam a 
necessidade de desenvolver a pesquisa; 

 VI – os objetivos: geral e específicos; 
 VII – a metodologia aplicada, informando o público alvo, o local da pesquisa e 

como será desenvolvido o estudo; 
 VIII – o cronograma de atividades; 
 IX – as referências bibliográficas citadas no pré-projeto. 

 

 §4º Todas as folhas inseridas no processo devem ser numeradas em ordem 
cronológica e rubricadas pelo servidor(a) que inseriu o documento no processo. 
 
 Art. 8º As solicitações de Afastamento para Aperfeiçoamento Profissional 
serão atendidas por ordem de autorização do Chefe do Poder Executivo, até o limite 
das vagas relatadas no Art. 2º deste edital. 
 
             DAS ETAPAS DO PROCESSO 
 
  A concessão da licença observará o juízo de oportunidade e de conveniência 
da administração, em especial, na demonstração de necessidade e da adequação ao 
interesse da Educação do Município. 
 
 Art. 9º A solicitação do Afastamento para Aperfeiçoamento Profissional será 
analisada considerando os seguintes aspectos: 

 I – a área de pesquisa de interesse da educação, de acordo com este Edital; 
 II – a disponibilidade orçamentária e financeira; 
 III – o impacto do déficit na lotação do servidor. 
 
 Art. 10. O processo de afastamento será analisado e tramitado pelos seguintes 

setores e pastas: 
 

  I – Protocolo da Prefeitura de Gurupi - To, situado no Centro Administrativo, para 
abertura do processo e tramitar aos demais departamentos da Administração e reunir 
dados sobre a vida funcional do(a) servidor(a); 
  II – Diretoria de Recursos Humanos, que deverá orientar e conferir os 
documentos necessários para a composição do processo conforme este edital; 
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 III – Diretoria de Modulação e Gestão de Pessoas, para análise e parecer 
quanto ao déficit a ser gerado na unidade de lotação e a disponibilidade de dotação 
orçamentária – financeira; 
    IV – Titular da Secretaria de Educação, para análise, manifestação e 
providências quanto ao deferimento ou indeferimento;    
    V – Assessoria Jurídica da Secretaria de Educação, para análise e parecer dos 
termos quanto à legislação vigente e a legalidade do afastamento;  
    VI – Procuradoria Geral do Munícipio para emissão do Parecer Jurídico Final; 
   VII – Gabinete da Chefe do Poder Executivo para a autorização ou negativa do 
feito. 
 
 Parágrafo único. Se a Chefe do Poder Executivo   se manifestar pelo 
deferimento, ordenará a emissão da Portaria de concessão do afastamento para a 
Diretoria de Gestão de Pessoas que providenciará os trâmites para a publicação no 
Diário Oficial do Município. Após a assinatura do Termo de Compromisso e Ciência. 
 

  DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 
 

  Art. 11. O pedido de prorrogação de Afastamento para Aperfeiçoamento 
Profissional, deverá ser protocolado no protocolo da Prefeitura Municipal de Gurupi -
TO, localizado no Centro Administrativo, com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias 
antes de expirar o prazo do afastamento, enviando para Diretoria de Recursos 
Humanos que encaminhará para a Secretaria Municipal de Educação para análise e 
manifestação. 

  
    Art. 12. A prorrogação deverá ser requerida por meio do Formulário para 
Requerimentos Diversos-RD, devidamente preenchido, acompanhado de cópia dos 
seguintes documentos: 
 

    I – Justificativa do Servidor acerca da necessidade da prorrogação e indicação 
da data prevista para o término; 

  II – Declaração da Instituição de Ensino Superior que informe o andamento do 
curso, a necessidade de o mestrando ou doutorando permanecer afastado das funções 
profissionais para conclusão da pesquisa e se manifestar sobre a data prevista para o 
término. 

 
    §1º O servidor deverá comprovar que o seu processo de Afastamento para 
Aperfeiçoamento Profissional encontra-se atualizado com todas as frequências 
mensais, histórico escolar e relatório das atividades acadêmicas desenvolvidas até a 
data da solicitação da prorrogação; 
             §2º A análise do pedido de prorrogação somente será efetuada após a inclusão 
dos documentos relacionados nos incisos I e II deste artigo. 
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   I – A Diretoria de Recursos Humanos, para receber os documentos solicitados 
no artigo anterior, deverá anexar ao processo, observando o que diz a Lei Municipal nº 
2.244/2015 quanto ao cumprimento dos requisitos descritos no art. 53 e no Parágrafo 
Único. 

 
 II – Gabinete do Titular da Secretaria de Educação, para manifestação: 

 
             a) se o Titular da Secretaria de Educação, se manifestar pelo deferimento, 
ordenará a emissão da Portaria de concessão e providenciará a publicação no Diário 
Oficial do Município;  

  b) nos casos em que o Titular da Secretaria de Educação, se manifestar pelo 
indeferimento, ordenará para que seja expedido documento ao(a) servidor(a), para 
informar sobre o término do afastamento e determinar o retorno imediato ao serviço 
público;  
 c) comunicar à Diretoria de Administração e após Diretoria de Recursos 
Humanos para informar o término do afastamento e determinar o retorno imediato do(a) 
servidor(a) ao serviço público. 

 
             III – Em qualquer das hipóteses citadas no inciso II, o processo deve retornar à 
Diretoria de Recursos Humanos, onde permanecerá até que sejam inseridos os 
documentos de encerramento, relacionados no Art. 15 deste edital. 

 
DO PEDIDO DE INTERRUPÇÃO 

 
  Art. 13. O servidor poderá solicitar interrupção do Afastamento para 
Aperfeiçoamento Profissional nos seguintes casos.  
 

  I – quando defender a dissertação ou tese antes da data prevista para o 
término do afastamento, publicado no Diário Oficial do Munícipio; 
             II – quando não houver mais interesse por parte do(a) servidor(a) em 
permanecer afastado(a), pois sua pesquisa se encontra na fase final; e  
             III – por interesse da administração pública. 

 
  Art. 14. A interrupção deverá ser requerida por meio do Formulário para 
Requerimentos Diversos-RD, devidamente preenchido, acompanhado da justificativa 
do(a) servidor(a) esclarecendo os motivos da interrupção, a data prevista para o 
retorno de suas funções laborais e comprometer-se de entregar cópia dos documentos 
de finalização do curso (ata de defesa, histórico escolar completo, diploma, dissertação 
ou tese e artigos publicados) e/ou documento de desligamento/desistência do curso, 
com o ciente do coordenador da Instituição de ensino responsável pelo curso. 
 

             §1º O encaminhamento do pedido de interrupção somente será efetuado após 
a inclusão dos documentos relacionados no caput deste artigo. 
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 Art. 15. A solicitação de interrupção de Afastamento para Aperfeiçoamento 
Profissional, com os documentos relacionados no art. 15, deverão ser entregues no 
Departamento de Modulação e Gestão de Pessoas, a fim de serem anexados nos 
autos do processo. 
 

  Art. 16. O Departamento de Modulação e Gestão de Pessoas emite despacho 
destacando as justificativas da interrupção e encaminha os autos ao Gabinete do 
Titular da Secretaria de Educação para manifestação quanto à emissão da Portaria de 
interrupção e publicação no Diário Oficial do Munícipio. 

 
Parágrafo único. Após a publicação da interrupção no Diário Oficial do 

Munícipio, o processo deverá retornar ao Departamento de Modulação e Gestão de 
Pessoas, onde permanecerá até a juntada de todos os documentos relacionados no 
Art. 18 deste edital, para posterior encerramento e arquivamento. 

 
DO TÉRMINO DO PROCESSO 

 
 Art. 17. O processo será considerado encerrado e arquivado junto ao dossiê 

do servidor, somente quando este entregar no Departamento de Recursos Humanos, 
cópia dos seguintes documentos: 

 I – declaração mensal de frequência, até o último mês do afastamento; 
             II – ata de defesa; 
             III – histórico escolar completo; 
             IV – relatório semestral das atividades desenvolvidas durante o curso, 
devidamente assinado pelo aluno e pelo seu orientador; 

  V – diploma ; 
             VI – cópia em arquivo eletrônico PDF, da dissertação ou tese, e o artigo 
publicado sobre o tema da pesquisa, a fim de comporem o banco de dados de 
pesquisas científicas, da Secretaria Municipal de Educação. 

§1º Nos casos em que o servidor desistir do curso antes de finalizar e, negociar 
com a Secretaria de Administração a devolução dos valores recebidos, os documentos 
comprobatórios da negociação serão inseridos no processo de Afastamento para 
Aperfeiçoamento Profissional e este será encaminhado para arquivamento.  

§2º Os documentos relacionados no caput, devem ser entregues à Gerência de 
Formação e Apoio à Pesquisa para serem inseridos no processo, em até 90 dias após 
a data da defesa. 

 
Art. 18. Os servidores autorizados a se afastarem de suas funções laborais 

para cursarem mestrado e doutorado ficarão comprometidos a ministrarem palestras, 
oficinas, cursos, prestar serviços cientificos e pedagógicos promovidos pela Secretaria 
da Educação, pelo mesmo período que durou o afastamento. 
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DO RETORNO AO EXERCÍCIO 
 

  Art. 19. O(A) servidor(a) afastado(a) para Aperfeiçoamento Profissional deverá 
retornar ao exercício de suas funções no 1º dia útil após o término da licença. Devendo 
apresentar-se na Diretoria de Gestão de Pessoas. 
 

Art. 20. Após o retorno ao exercício de suas funções, o profissional do 
Magistério ficará à disposição da Diretoria de Modulação e Gestão de Pessoas para ser 
lotado no setor relacionado à sua área de pesquisa, pelo dobro do período que ficou 
afastado (a), a fim de cumprir período de carência, e não será permitido durante esse 
período: 

I – exoneração a pedido do(a) servidor(a); 
II – licença para tratar de interesses particulares, ressalvadas a hipótese de 

ressarcimento das despesas referentes ao tempo em que gozou do benefício; 
III – remoção para outros órgãos ou entidades fora da Secretaria de 

Educação, e 
IV – Outro afastamento para aperfeiçoamento profissional. 
 

Art. 21. A qualquer tempo ou circunstância, em que for identificada 
documentação falsa ou inexata no (Processo de Afastamento para Aperfeiçoamento 
Profissional), ou for identificada qualquer irregularidade, será determinado o 
saneamento do processo para anulação de todos os atos dele decorrentes, sem 
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

 
 
 
 
 
 

AMANDA PEREIRA COSTA 
Secretária de Municipal de Educação 

Decreto 006/2021 
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ANEXO I AO EDITAL Nº 01, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 
Eu, ______________________________________________________________________, 
portador (a) do RG nº__________________________ e do CPF nº 
_________________________, detentor   (a)   do   cargo   efetivo de Professor(a), 
sob a matrícula nº_________________, declaro que estou lotado(a) 
no(a)________________________________________________________________, 
no Município de______________, pertencente à Secretaria Municipal da Educação 
de ________________________________ . 
Sou licenciado(a) em   _________________________________________________________ 
e exerço atualmente a função de___________________________________________ 
Declaro ainda que, estou de acordo em cumprir o que preceitua         a  Lei nº 1.751, de 18 
de dezembro de 2006, e estou ciente de que deverei aguardar em exercício o resultado 
final do processo de Afastamento para Aperfeiçoamento Profissional. 
 
 

 
Gurupi, _______ de ____________________ de 2021 

 
 
 
 
 
 

                                      Assinatura 
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ANEXO II AO EDITAL Nº 01, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
 

DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE LOTAÇÃO 
 

 
Declaro para fins de Afastamento para Aperfeiçoamento Profissional que, o 
afastamento do servidor(a)________________________________________, 
matrícula, lotado(a) na Ecola____________________________________________, 
no Munícipio de Gurupi, pertecente à Secrerataria Municipal de Educação de Gurupi, 
(não irá causar ou gerar défict), e (não necessita) de contratação de Profissional  
substituto, pois (sua carga horária de trabalho será redistribuída entre os servidores do 
quadro existente ou não temos possionais para assumir a carga hória do servidor). 
 

 
Gurupi, _____ de _____________________ de 2021 

 
 
 
 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do(a) Diretor(a) da Unidade Escolar 

 
 
 

______________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do(a) Secretária(a) de Educação, ou do chefe mediato 
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MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA 
 

 

____________________________________________________________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

AVENIDA MARANHÃO N° 1.535 CENTRO, GURUPI-TO CEP 77.420-01 
cultura@gurupi.to.gov.br   - TELEFONE (63) 3312-5767 

1 

EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO II) Nº 004/2021 – CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS 
ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 
CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 
COMUNITÁRIAS. 
 

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Gurupi– TO (SECULT), inscrita no 
CNPJ sob o n° 17.526.555/0001-74 com sede administrativa na Avenida Maranhão n° 1535 – 
Centro – CEP 77.420-010, Gurupi/TO, torna público, para conhecimento dos interessados, o 
presente EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO II) Nº 004/2021 cujo objeto é o 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA 
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E 
PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E 
ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS,  voltados para atividades artísticas e 
culturais através de fomento financeiro no âmbito do Município de Gurupi/TO, atendendo ao 
disposto no inciso II do Art. 2º da Lei Federal 14.017, de 29 de Junho de 2020, alterada pela 
Lei nº 14.150/2021 regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464 de 17/08/2020 e com 
alterações do Decreto Federal nº 10.751 de 20/07/2021, e suas regulamentações, bem como o 
Decreto Municipal nº 1.273, de 24 de setembro de 2021. 

Pode ser baixado no endereço http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo.php 
acessando o link: http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo-id.php?cod=20 com todos 
os seus anexos. 

1) DO OBJETO 
1.1) O objeto do presente edital é a seleção de projetos para manutenção de espaços 
artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 
impactadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da Pandemia da Covid-19.  
1.2) Objetiva-se com o presente estimular ações destinadas ao setor cultural em decorrência 
dos efeitos econômicos e sociais da Pandemia da Covid-19, além de proporcionar 
investimento na estrutura das atividades econômicas que apresentem, de acordo com o 
estabelecido neste certame, destinação formal, mesmo que de forma não majoritária, de ações 
que desenvolvam as artes e a cultura no município de Gurupi, fortalecendo a economia da 
cultura e contribuindo com o desenvolvimento do município de Gurupi, promovendo a 
descentralização e a universalização do acesso a bens culturais. 

2) DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 
2.1) O presente procedimento observará as normas estabelecidas, principalmente, na 
constituição da República Federativa do Brasil; na Constituição do Estado do Tocantins; na 
lei Orgânica do Município de Gurupi e respectivas alterações, na Lei Federal 14.017, de 29 de 
junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464 de 17/08/2020 e com alterações 
do Decreto Federal nº 10.751 de 20/07/2021, e suas regulamentações, bem como o Decreto 
Municipal nº 1.273, de 24 de setembro de 2021 observadas as respectivas alterações, bem 
como nas orientações oriundas do Tribunal de Contas. 

3) DAS CONDIÇÕES PARA CONCORRER 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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3.1) Poderão concorrer ao subsídio, parcela única, os espaços culturais que estejam com suas   
atividades impactadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da  Pandemia da 
Covid-19, e que comprovem sua inscrição e a homologação em no mínimo um dos cadastros 
previstos no Art. 6º do Decreto 10.464 de 17 de agosto de 2020, bem como no Art. 7º, § 1º, da 
Lei 14.017 de 29 de Junho de 2020, alterada pela Lei nº 14.150/2021 regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 10.464 de 17/08/2020 e com alterações do Decreto Federal nº 10.751 de 
20/07/2021, e suas regulamentações, bem como o Decreto Municipal nº 1.273, de 24 de 
setembro de 2021, ou no cadastro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Gurupi. 
3.2) Conforme Art. 8º da Lei Federal Nº 14.017/2020, compreendem-se como espaços 
culturais todos aqueles organizados e mantidos 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, tais como: 

a) Pontos e pontões de cultura; 
b) Teatros independentes; 
c) Escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança; 
d) Circos; 
e) Cineclubes; 
f) Centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; 
g) Museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 
h) Bibliotecas comunitárias; 
i) Espaços culturais em comunidades indígenas; 
j) Centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 
k) Comunidades quilombolas; 
l) Espaços de povos e comunidades tradicionais; 
m) Festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; 
n) Teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos; 
o) Livrarias, editoras e sebos; 
p) Empresas de diversão e produção de espetáculos; 
q) Estúdios de fotografia; 
r) Produtoras de cinema e audiovisual; 
s) Ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 
t) Galerias de arte e de fotografias; 
u) Feiras de arte e de artesanato; 
v) Espaços de apresentação musical; 
w) Espaços de literatura, poesia e literatura de cordel; 
x) Espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas 
originárias, tradicionais e populares; 
y) Outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se refere 
o art. 7º da Lei Federal Nº 14.017/2020, ou ainda no cadastro da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de Gurupi. 
3.3) É vedada a concessão do subsídio a espaços culturais criados pela administração pública 
de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, 
a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de 
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espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços 
geridos pelos serviços sociais do Sistema S. 

4) DOS RECURSOS FINANCEIROS 
4.1) O valor total do recurso disponibilizado para as ações referente a este Edital é de R$ 
100.000,00 (Cem mil reais) conforme previsto no Decreto Municipal nº 1.273, de 24 de 
setembro de 2021. 
4.2) As despesas decorrentes do fomento dos projetos selecionados no presente certame 
correrá por conta da seguinte dotação: 
Pessoa Física e Jurídica..............................32.3201.13.392.1341.2534.336045 

5) DOS PROJETOS DE MANUTENÇÃO 
5.1) A presente seleção tem por objetivo selecionar projetos de manutenção para incentivo ao 
setor cultural, modalidade pela qual tais projetos serão incentivados por meio de repasse de 
recursos financeiros ao empreendedor, mediante aprovação do projeto de manutenção 
proposto. 
5.2) Para concorrer ao incentivo financeiro, os projetos de manutenção deverão contemplar, 
em sua linha de ação, itens ou serviços que consubstanciem a manutenção do funcionamento 
das pessoas jurídicas ou mesmo dos espaços culturais com finalidades diretas ligadas às artes 
e à cultura. 

5.3) Os gastos relativo à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir as 
despesas gerais e habituais relacionadas a serviços recorrentes, tais como: 

a) Aluguel; 
b) Aquisição de material de higienização, limpeza e EPIs para prevenção a COVID- 19; 
c) Serviços de portaria; 
d) Serviços de segurança;  
e) Serviços de contabilidade; 
f) Serviços de transportes eventuais ou contínuos; 
g) Consumo de energia elétrica;  
h) Despesas com serviços de telefonia fixa, móvel ou ambas;  
i) Consumo de água;  
j) Serviços de conexão de internet;  
k) Taxas ou mesmo despesa com condomínio; 
l) Pagamento do IPTU (Gurupi); 
m) Pagamento de tributos e encargos trabalhistas e sociais; 
n) Atividades artísticas e culturais; 
o) Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário, comprovadas 
pelos espaços ou pelas organizações beneficiárias. 
5.4) As despesas a que se refere o item 5.3 incluem aquelas vencidas ou vincendas, entre a 
data de entrada em vigor do Decreto Legislativo nº6, de 20 de março de 2020, e até 31 de 
dezembro de 2021. 

5.5) Poderão apresentar propostas de projetos de manutenção espaços culturais sediados no 
município de Gurupi, comprovando a respectiva atuação  no setor artístico/cultural através do 
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objeto social compatível registrado em contrato social ou estatuto social (Pessoa Jurídica) ou 
Autodeclaração (espaços culturais); 
5.6) Cada empreendedor poderá apresentar somente 01 (um) projeto de manutenção no 
presente certame. 
5.7) O projeto de manutenção, nos parâmetros definidos neste instrumento, poderá ter seu 
custo incentivado no valor máximo de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais), repassados ao 
empreendedor, em parcela única, com os recursos especificados no item 4 deste Edital. 

6) DAS VEDAÇÕES 
6.1) Ficam impedidos de participar deste Edital: 

a) Espaço ou Entidade/Coletivo criada ou vinculada à administração pública de qualquer 
esfera, bem como, não poderá possuir vínculos com fundações, institutos ou instituições 
criados ou mantidos por grupos de empresas; 
b) Teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos 
empresariais; 
c) Espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. 
d) Pessoa Física, responsável legal, menor de 18 (dezoito) anos; 
e) Espaço cultural e artístico que estiver em qualquer situação de inadimplência, mora ou 
irregularidade para com a administração pública nas esferas municipal, estadual ou federal; 
f) Pessoa Física pleiteante de cargo eletivo; 
g) Pessoa Jurídica que tenha vinculação ou seus sócios e responsáveis legais sejam pleiteantes 
de cargo eletivo; 
h) Pessoa jurídica situada fora do município de Gurupi. 
i) Demais vedações previstas em lei. 

7) DA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS DE MANUTENÇÃO 
7.1) Os empreendedores interessados em participar do presente certame deverão inscrever 
seus projetos de manutenção para apreciação em formulário próprio   (ANEXO III) deste 
Edital, publicado no Diário Oficial do Município de Gurupi, e entregá-los em envelope 
lacrado à Comissão de Julgamento situada na sede da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo localizada no Centro de Convenções Mauro Cunha na Avenida Maranhão, número 
1535, Centro, Gurupi/TO, das 8:00h às 12:00 e das 14:00 às 18h nos dias úteis, no período de 
15/10/2021 a 5/11/2021. 
7.2) Os projetos deverão ser apresentados somente em formato A4, digitados, em uma via, 
encadernado em espiral; numerado sequencialmente, crescente com números ordinais, com 
todas as suas páginas rubricadas pelo empreendedor em cada página e assinada pelo mesmo; 
sendo que a capa deverá ser com material translúcido ou fosco. Este deverá ser entregue à 
Comissão de Julgamento, acondicionado em envelope opaco, lacrado, inviolável, com os 
dizeres abaixo descritos em sua parte frontal e, no verso, os dados do empreendedor, 
conforme praxe de postagem: 

a) Parte frontal do envelope: 
(Mencionar o título do projeto de manutenção)       
EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO II) Nº 004/ 2021  
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Secretaria Municipal de Cultura de Gurupi - SECULT                                                                                               
Comissão de Julgamento - CJ                                                                                                                
Avenida Maranhão, 1535  Centro Gurupi - Tocantins                                                                                                                                                            
CEP: 77.400-000 
b) Verso do envelope: 
Nome do empreendedor e razão social da Pessoa Jurídica/ representante do espaço cultural                                                                                                                                                                               
Endereço completo                                                                                                                                                          
CEP                                                                                                                                                                                      
Gurupi – Tocantins 

7.3) O protocolo de entrega deverá ficar em poder do empreendedor como comprovante de 
entrega do seu projeto tempestivamente. 

7.4) A inobservância dos critérios definidos no item anterior poderá cancelar o projeto de 
manutenção. 

7.5) As inscrições serão efetuadas mediante entrega e protocolo da seguinte documentação: 
7.5.1) Documentação Pessoa Jurídica: 
a) Formulário de Requerimento devidamente preenchido e assinado, 
conforme o ANEXO III; 
b) Cópia do cartão de CNPJ atualizado; 
c) Ata de eleição da Diretoria; 
d) Contrato ou Estatuto Social da empresa proponente ou, no caso de Micro empreendedor 
Individual – MEI, o Certificado de Micro empreendedor Individual; 
e) Cópias do Registro Geral - RG (carteira de identidade) e do Cadastro de Pessoas Físicas - 
CPF do dirigente máximo da instituição proponente e de todos os participantes do projeto; 
f) Comprovante de endereço da empresa proponente e de seu representante legal; 
g) Serão aceitos como comprovantes de endereço: Conta de água, luz e telefone em nome da 
instituição proponente; ou Contrato de locação de imóvel; 
h) Comprovante de conta corrente e respectiva agência em que serão depositados os recursos. 
A conta bancária indicada deve ser em nome do proponente; 
i) Certidões Negativas de Débitos nas seguintes instâncias: (1) Fazenda estadual; (2) Fazenda 
municipal; (3) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; (4) Receita Federal; (5) 
Trabalhista – TST; e (6) Falência ou concordata, Certidão Nada Consta (Falência ou 
concordata) emitida através do Poder Judiciário da União no site https://cnc.tjdft.jus.br/ 

7.5.2) Documentação Pessoa Física responsável pelo Espaço Cultural:  
a) Formulário de Requerimento e Autodeclaração devidamente preenchido e assinado, 
conforme o ANEXO I; 
b) Documento que comprove a designação do Responsável pelo Espaço cultural não formal 
(ata ou declaração assinada pelos membros do coletivo); 
c) Cópias do Registro Geral - RG (carteira de identidade) e do Cadastro de Pessoas Físicas – 
CPF de todos os participantes do projeto; 
d) Comprovante de endereço, comprovando domicílio fixo no município de Gurupi; 
e) Serão aceitos como comprovantes de endereço: Conta de água, luz e telefone em nome do 
proponente; Declaração de residência em imóvel de terceiros; e Contrato de locação de 
imóvel; 
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f) Comprovante de conta corrente e respectiva agência em que serão depositados os recursos. 
A conta bancária indicada deve ser do próprio proponente. 
G) Certidões Negativas de Débitos nas seguintes instâncias: (1) Fazenda estadual; (2) Fazenda 
municipal; (3) Receita Federal; e (4) Trabalhista – TST. 
7.6) É de inteira responsabilidade do interessado a veracidade e a autenticidade de todos os 
dados inseridos no Requerimento e Autodeclaração, sendo único responsável pelas 
informações e documentos encaminhados, isentando a SECULT de qualquer responsabilidade 
civil ou penal, estando o interessado ciente da responsabilidade criminal por falsidade 
documental conforme definido no Título X, Capítulo III do Código Penal. 

7.7) É de inteira responsabilidade do interessado a entrega das cópias da documentação 
solicitada em perfeitas condições de legibilidade e leiturabilidade, sem rasuras e dentro do 
prazo de validade, sendo que a ausência ou impossibilidade de leitura de qualquer uma delas 
desabilitará a inscrição. 

7.8) O empreendedor, uma vez que se inscreve neste certame, tem o compromisso de ceder, 
sem qualquer tipo de ônus à SECULT e à Prefeitura Municipal de Gurupi, o direito de uso de 
sua imagem, de sua razão social ou mesmo marca de fantasia para fins de publicidade 
institucional ou qualquer outro fim de interesse dos órgãos públicos citados. 
7.9) O ato de inscrição implicará a prévia e integral concordância com todas as normas deste 
Edital e não implica na seleção e/ou contratação do interessado por parte da Secult de Gurupi. 
7.10) Apresentação da proposta de contrapartida em bens ou serviços economicamente  
mensuráveis conforme previsto no  Art. 6º Paragrafo 4° do Decreto 10.751 de 22 de julho de 
2022, (ANEXO II). 

7.11) É de total responsabilidade do interessado acompanhar, no Diário Oficial do Município 
de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) as etapas do processo, a atualização das informações e a 
publicação de possíveis erratas do presente Edital. Pode ser baixado no endereço 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo.php acessando o 
link: http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo-id.php?cod=20 com todos os seus 
anexos. 

7.12) Não serão admitidas inscrições: 
a) Após o encerramento do prazo de inscrição descrito no item 7.1; 
b) Sem a entrega e protocolo e/ou falta de preenchimento dos campos obrigatórios do 
Requerimento e Autodeclaração, e cópia dos arquivos dos documentos exigidos na inscrição. 

8) DA FASE DE HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 
MANUTENÇÃO: 
8.1) A Comissão fará a análise, verificação e habilitação documental, composta para atuar na 
conferência dos documentos apresentados pelos proponentes Pessoa Jurídica e Pessoa Física, 
neste edital. 
8.2) O presente certame terá uma fase de avaliação e deverá ser apresentado de acordo com o 
que segue: 
a) A Comissão de Julgamento avaliará o projeto de manutenção apresentado, bem como a 
documentação pertinente à luz deste instrumento numa única oportunidade, não sendo 
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possível anexar outros documentos posteriores a entrega dos mesmos. Salvo aqueles que 
venham justificar ou elucidar a documentação ou as informações já apresentadas. E, neste 
caso, somente quando solicitado pela Comissão de Julgamento ou através de recursos 
administrativos tempestivos e pertinentes. 
b) São componentes do projeto de manutenção: a apresentação adequadamente preenchida do 
Formulário de Apresentação de Projetos de Manutenção e a sua documentação pertinente. 
c) A Comissão de Julgamento poderá convocar qualquer empreendedor para esclarecimentos 
necessários com fins de consubstanciar sua avaliação acerca do projeto apresentado, em sua 
execução ou mesmo na sua conclusão. 

d) A Comissão de Julgamento poderá rever suas avaliações, sempre que motivada pelo 
princípio da autotutela. 

e) Os projetos que não apresentem pertinência com o setor artístico-cultural e com a atividade 
fim da pessoa jurídica ou do espaço serão reprovados pela Comissão de Julgamento. 

f) A avaliação será feita somente pelos membros da Comissão de Julgamento, sempre com 
quórum mínimo, registrados em ata e dentro dos requisitos definidos no presente Edital. 
g) Os resultados serão anunciados pela Comissão de Julgamento à SECULT que os publicará 
no Diário Oficial do Município de Gurupi. 
h) A Comissão de Julgamento poderá aprovar valores inferiores aos solicitados pelos 
empreendedores em função dos recursos disponíveis ou derivados de seu entendimento de que 
haja incoerência dos custos apresentados com os objetivos e gastos previstos. Neste caso, se o 
empreendedor não concordar com o novo valor, o seu projeto de manutenção de bens e 
serviços será reprovado. 

i) Todos os projetos que forem apresentados para o presente certame terão sua publicidade 
garantida no Órgão Oficial do Município de Gurupi, sendo ali registrado a sua razão social 
(da pessoa jurídica) ou nome do representante do espaço cultural (conforme o caso), nome do 
projeto e valor aprovado. Também terão publicidade os projetos reprovados. 

j) A Comissão de Julgamento reprovará qualquer projeto que não atenda ao especificado na 
lei nº 14.017/2020, alterada pela Lei nº 14.150/2021 regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.464 de 17/08/2020 e com alterações do Decreto Federal nº 10.751 de 20/07/2021, bem 
como o Decreto Municipal nº 1.273, de 24 de setembro de 2021 e suas regulamentações ou 
mesmo aqueles que sejam apresentados de forma incompleta e/ou incorreto ao preconizado 
neste Edital. 

8.3) Para efeito de avaliação dos projetos serão  levados em consideração:  
a) O impacto econômico do projeto; 
b) O número de artistas envolvidos; 
c) A diversidade cultural; 
d) O tempo de existência; 
e) O alcance sociocultural e geográfico do projeto. 

8.4) São funções e obrigações da Comissão de Julgamento:  
a) A avaliação e seleção dos projetos de manutenção a serem fomentados; 
b) Avaliar, aprovar ou reprovar os produtos, serviços ou projetos que forem apresentados; 
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c) Receber, analisar e decidir sobre os recursos administrativos apresentados e, mantida a 
decisão remeter a instância superior;  
d) Determinar a suspensão temporária da execução de projeto aprovado, como medida 
cautelar e sempre previamente fundamentado e comunicado ao empreendedor, caso não se 
verifique seu cumprimento a contento, visando impedir danos ao erário; 
e) Gerar relatório final e encaminhar as instâncias superiores.  
8.5) São funções da SECULT no presente certame: 

a) Confeccionar e aprovar todos os instrumentos e formulários para o presente certame; 
b) Orientar a CJ no tocante a questões jurídicas que porventura sejam necessárias; 
c) Acompanhar o cumprimento dos prazos deste instrumento;  
d) Efetivar cobranças administrativas, à luz da legislação vigente;  
e) Fornecer à CJ a estrutura necessária para a sua adequada operacionalização de seus 
trabalhos; 
f) Gerar relatório final; 
g) Decidir sobre os recursos administrativos interpostos, no caso de mantida a decisão da CJ. 

9) DO SUBSÍDIO 
9.1) O projeto de manutenção, nos parâmetros definidos neste instrumento, poderá ter seu 
custo incentivado no valor máximo de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), repassados ao 
empreendedor, em parcelas única, com os recursos especificados no item 4 deste Edital. 
9.2) No caso de o projeto de manutenção apresentar valor acima do estipulado no item 
anterior, este excedente deverá ser apresentado pelo empreendedor sob a forma de recursos 
próprios, patrocínio, doação de terceiros ou permuta de bens ou de serviços inerentes ao 
projeto de manutenção pleiteado, devidamente registrado no projeto e em sua prestação de 
contas, conforme a sua pertinência, sob o risco de adequação dos valores ou mesmo uma 
possível reprovação do projeto cultural em questão. 
9.3) Não serão contemplados os empreendedores que apresentarem projetos de manutenção 
em desacordo com o previsto nesse edital. 
9.4) As aquisições devem observar: 

a) No caso de serviços, se a locação representar maior valor do que a aquisição e tal item 
forem indispensáveis para a execução do escopo do projeto de manutenção, a Comissão de 
Julgamento deliberará sobre sua aquisição. 
b) O projeto de manutenção não poderá apresentar custos totais ou mesmo parciais sob a 
forma de pacotes, kits ou congêneres, sob a possibilidade de revisão do item pela Comissão 
de Julgamento. 

c) Todos os custos do projeto deverão ser previstos em planilhas adequadas que figura no 
Formulário de Apresentação de Projetos de Manutenção. 

9.5) Havendo insuficiência de projetos classificados a SECULT poderá realizar o 
remanejamento de recursos para ampliar o número de projetos selecionados em 
outro Edital, respeitando a ordem de classificação geral. 
9.6) Os recursos concedidos pelo presente edital serão repassados na forma de subsidio em 
parcela única, outorgado por meio de incentivo cultural. 
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9.7) O subsídio somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, 
vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um 
cadastro ou seja responsável por mais de um espaço cultural. 

9.8) O pagamento do subsídio será efetuado através de TRANSFERÊNCIA EM CONTA  
CORRENTE informada no Requerimento e Autodeclaração, após as devidas homologações. 

9.9) A conta bancária fornecida deve obrigatoriamente ser conta corrente e estar vinculada ao 
CPF do beneficiário, em se tratando de Pessoa Física responsável legal por espaço cultural 
não formal; e ao CNPJ, em se tratando de Pessoa Jurídica, sob pena do não recebimento do 
recurso. 

10) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

10.1) A prestação de contas (ANEXO IV) deverá ser realizada por meio da apresentação de 
documentos que comprovem que o subsídio recebido foi utilizado para os gastos relativos à 
manutenção das atividades, contendo cópias simples de todos os comprovantes das despesas 
realizadas, tais como: 
a) Notas fiscais; 
b) Comprovantes de transações bancarias, tais como comprovantes de transferências e 
depósitos bancários e pagamento de boletos de cobrança; e 
c) Relatório fotográfico ou audiovisual comprovando a manutenção das atividades culturais. 
d) Os documentos contábeis emitidos em papel térmico deverão ser apresentados em original 
e em fotocópia. 

10.2) As notas fiscais, recibos e demais documentos contábeis válidos têm de ser legíveis, 
originais, sem rasuras ou emendas, contendo data de emissão e histórico o mais detalhado 
possível, de acordo com a planilha de valores aprovados e tendo como o comprador (a) o (a) 
empreendedor (a). 

10.3) O empreendedor realizará prestação de contas única, no formulário disponibilizado 
neste edital, até março de 2022. 

10.4)  Os documentos relativos à Prestação de Contas deverão ser entregues junto a Secretaria 
de Cultura e Turismo de Gurupi, em arquivo físico e virtual (e-mail: 
cultura@gurupi.to.gov.br) após a execução da contrapartida conforme convencionado na Lei 
14.017/2020 alterada pela Lei nº 14.150/2021 regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464 
de 17/08/2020 e com alterações do Decreto Federal nº 10.751 de 20/07/2021, bem como o 
Decreto Municipal nº 1.273, de 24 de setembro de 2021 e suas regulamentações. 

10.5) O Beneficiário deverá manter em seu arquivo durante o prazo de 10 (dez) anos, contado 
do dia útil subsequente ao da prestação de contas, os documentos originais que compõem a 
prestação de contas. 

11) DA CONTRAPARTIDA 
11.1) Os beneficiários ficam obrigados a garantir a realização de atividades de contrapartida 
de bens ou serviços economicamente mensuráveis, destinadas, prioritariamente, aos alunos de 
escolas públicas ou em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos 
regulares, em cooperação e planejamento definido com a SECULTconforme requerimento e 
autodeclaração. 
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11.2) Os beneficiários deverão entregar a SECULT , Relatório detalhado de comprovação da 
contrapartida, juntamente com a prestação de contas de acordo com o  ANEXO IV até 
30/03/2022. 

12) DO CRONOGRAMA 

12.1. Fica definido o cronograma de ações das etapas e encaminhamentos deste edital, 
conforme: 

ATIVIDADE DATAS 
1. Período de Inscrições: entrega/protocolo dos documentos 15/10 a 5/11/2021 
2. Divulgação preliminar dos habilitados. Até 10/11/2021 
3. Interposição de recursos ao resultado preliminar 11 e 12/11/2021 
4. Divulgação do Resultado final homologado  15/11/2020 
5. Pagamento do subsídio Até 30/12/2021 
6. Realização da Contrapartida 30/11/2021 a 20/03/2022. 
7. Prestação de Contas para a SECULT Até 30/03/2022 

 
12.2. É de responsabilidade dos interessados acompanhar a atualização e/ou possíveis 
alterações dos prazos junto ao site da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) 
O Edital pode ser baixado no endereço http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo.php 
acessando o link: http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo-id.php?cod=20 com todos 
os seus anexos. 

. 

13) DAS SANÇÕES 
13.1) A inobservância aos princípios registrados neste Edital reprovará o projeto de 
manutenção, além de possibilitar o seu enquadramento em sanções legais pertinentes ao caso. 
13.2) Toda comunicação com o empreendedor será realizada por comunicação oficial da 
Comissão de Julgamento diretamente ao empreendedor por e-mail ou por publicação no Sitio 
do Município de Gurupi. Durante o referido período, o empreendedor deverá manter seus 
dados (endereço, telefone e e-mail) atualizados junto a Comissão de Julgamento. 
13.3) Caso o empreendedor não seja localizado, tomando-se como base os dados fornecidos 
no projeto apresentado, será considerada a publicação no Órgão Oficial do Município de 
Gurupi como forma de notificação, estando o empreendedor ciente que será aplicado as 
penalidades legais cabíveis. 
13.4) O projeto com aprovação poderá ser cancelado em qualquer momento se for 
comprovada qualquer ilegalidade e/ou irregularidade nas ações do empreendedor, seus 
participantes, na proposta do projeto ou ainda quando o produto resultante for distinto do 
proposto. 
13.5) O não atendimento das obrigações ditadas por este instrumento e demais postulados 
legais acarretará ao empreendedor o ressarcimento do valor integral do incentivo concedido, 
aplicando-se as correções conforme legislação pertinente. 
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13.6) A operacionalidade do item anterior caberá à SECULT, depois de informado 
formalmente pela Comissão de Julgamento e observado o princípio da ampla defesa e do 
contraditório a favor do empreendedor. 

14) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1) É de total responsabilidade do interessado garantir a integridade, veracidade e totalidade 
das informações e dos documentos exigidos neste Edital, não cabendo qualquer indenização 
devida ao interessado, pela elaboração e apresentação de documentação irregular. 

14.2) As dúvidas relativas ao presente Edital serão respondidas, exclusivamente, pelo e-mail, 
cultura@gurupi.to.gov.br ou pelo telefone (63) 3312 5767 em horário comercial. 

14.3) A eventual revogação deste Edital, por motivo de interesse público, ou sua anulação, no 
todo ou em parte, não implica direito a indenização de qualquer natureza. 

14.4) Os casos omissos serão apreciados com fundamento na legislação pertinente vigente, 
Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura e Turismo de Gurupi subsidiada pela Procuradoria 
Geral do Município. 
14.5) Fazem parte deste edital os seguintes documentos complementares:  
ANEXO I – Relatório Detalhado para Autodeclaração de Espaço Cultural  

ANEXO II – Relatório de Contrapartida Oferecida pelo Beneficiado 
ANEXO III – Formulário de Proposta de Despesas Relacionadas Exclusivamente ao Espaço 

ANEXO IV - Modelo de Relatório de Prestação de Contas do Recurso Recebido e 
Contrapartida 

14.6) A Comissão de Julgamento, sempre que motivada, poderá rever seus atos. 
14.7) Os casos omissos serão deliberados pela Comissão de Julgamento. 

 
 

 
Gurupi, 14 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

 
                                                        Lady Sakay 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo 
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ANEXO I - EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO II) Nº 004/2021 - 
RELATÓRIO DETALHADO PARA AUTODECLARAÇÃO DE ESPAÇO 
CULTURAL 
 
1) Identificação do Responsável pelo espaço: 

Nome: ___________________________________________________________________ 

CPF:_______________________________________________________________ 

 

2) Identificação do Espaço: 

Nome: ___________________________________________________________________ 

CNPJ/CPF:__________________________________________________________ 

 
3) Data de início das atividades do espaço? ___________________________ 
 
4) A pessoa jurídica/espaço cultural está inscrito no(s) seguinte(s) cadastro(s) conforme 
previsto no Art. 6º do Decreto 10.464 de 17 de agosto de 2020, bem como no Art. 7º, § 1º, da 
Lei 14.017 de 29 de Junho de 2020: 
___________________________________________________________________________ 
 
5) Detalhamento do impacto que tiveram nas suas atividades em decorrência dos efeitos 
econômicos e sociais da Pandemia da Covid-19. Descreva de que modo a vigência do estado 
de emergência decorrido da pandemia covid-19 impactou nas ações/atividades realizadas pelo 
espaço, informações específicas importantes que detalhem as principais dificuldades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podem ser anexados a este relatório, fotos, vídeos ou endereços de redes sociais que 
comprovem as atividades realizadas pelo espaço antes da publicação da Lei nº 14.017, de 
2020 de 29/06/2020. 
 

Gurupi-TO, ___ de__________ de 2021. 
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Nome e assinatura do responsável 
 
ANEXO II - EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO II) Nº 004/2021 – 
RELATÓRIO DE CONTRAPARTIDA OFERECIDA PELO BENEFICIADO 
Informe quais as ações de contrapartida que o espaço cultural pode oferecer dentro da 
sua área de atuação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurupi-TO, ___ de________ de 2021. 
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Nome e assinatura do responsável 

 

ANEXO III - EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO II) Nº 004/2021 – 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE DESPESAS RELACIONADAS 
EXCLUSIVAMENTE AO ESPAÇO 
 
Identificação do Espaço: 

CNPJ: 

Endereço: 

Nome do responsável legal: 

CPF do responsável legal: 

E-mail: 

Telefone: 

 
ATENÇÂO! Despesas exclusivamente relativas à manutenção da atividade cultural do 
endereço do espaço subsidiado. Todos os itens descritos devem apresentar documentação 
comprobatória. As despesas devem ter sido contraídas a partir do dia 30 de junho de 2020 até 
31 de dezembro de 2021. 

 
DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR R$ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL: 
ATENÇAO! Anexar comprovante das despesas informadas na tabela acima. 

Gurupi-TO, ___ de________de 2021. 
 

Nome e assinatura do responsável 
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ANEXO IV - EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO II) Nº 004/2021 - MODELO 
DE RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO RECEBIDO E 
CONTRAPARTIDA 
 
Identificação do Espaço: 

CNPJ: 

Endereço: 

Nome do responsável legal: 

CPF do responsável legal: 

E-mail: 

Telefone: 

 
ATENÇÂO! Despesas exclusivamente relativas à manutenção da atividade cultural do 
endereço do espaço subsidiado. Todos os itens descritos devem apresentar documentação 
comprobatória. As despesas devem ter sido contraídas a partir do dia 30 de junho de 2020 até 
30 de dezembro de 2021. 

 
DESCRIÇÃO DA DESPESA PAGA VALOR R$ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL: 
ATENÇAO! Anexar comprovantes de pagamentos das despesas informadas na tabela 
acima. 
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INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

O relatório de comprovação de contrapartida deve ser descrito de forma a visualizar a realização das atividades 
destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, 
de forma gratuita. 
 

Contrapartida Proposta 
Descreva resumidamente o que foi previsto na proposta de atividade de contrapartida:  
 
 
 
 
Comprovação da realização das atividades 
Local e data de Realização das atividades 
 
 
Nome e assinatura do Responsável pelo Local de realização das atividades: 
 
 
Quantidade de público/espectadores/participantes/acessos/visualizações:  
 
 
Tempo/período de execução da atividade e/ou disponibilização: 
 
 
Incluir em mídia digital (CD, DVD ou Pendrive) Fotos, Prints de tela, vídeo gravados de 
transmissões on-line em tempo real e outros materiais e documentos que comprovem a 
execução das atividades, o período de disponibilização, acessos, visualizações, downloads, 
etc.: 
 
 
ANEXOS: Lista de presença, Declaração dos Espaços e outros documentos que o beneficiário 
entender importante para a comprovação da contrapartida. 
 
 

 
 

Gurupi-TO, ___ de_________ de 2021. 
 
 

Nome e assinatura do responsável 
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      EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO III)  Nº 003/ 2021 – 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO E FOMENTO À ARTE E A 

CULTURA 
 

O Município de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo–TO (SECULT), inscrita no CNPJ sob o n° 17.526.555/0001-74 com sede 
administrativa na Avenida Maranhão n° 1535 – Centro – CEP 77.420-010  Gurupi/TO, 
torna público que estão abertas as inscrições do Edital Gurupi Aldir Blanc (Inciso III), 
destinado a selecionar até 60 (sessenta) propostas de apresentações e intervenções 
urbana ou rurais com as mais diversas categorias de arte e cultura, em conformidade 
com as normas constantes do presente edital e legislação em vigor, em especial a Lei 
Federal 14.017, de 29 de Junho de 2020, alterada pela Lei nº 14.150/2021 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464 de 17/08/2020 e com alterações do 
Decreto Federal nº 10.751 de 20/07/2021, e suas regulamentações, bem como o Decreto 
Municipal nº 1.273, de 24 de setembro de 2021. 

O Edital e seus anexos podem ser baixados 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo.php acessando o link: 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo-id.php?cod=19 

1) DO OBJETO 

1.1) O Edital Gurupi Aldir Blanc é uma das ações referentes ao inciso III do Art. 2º da 
Lei Aldir Blanc que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a 
serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da Pandemia da Covid-
19.  

1.2) Serão premidas até 60(sessenta) iniciativas de artistas de Gurupi/TO, de projetos 
culturais nas linguagens da cadeia produtiva da arte e da cultura, com conteúdos 
artísticos e culturais diversos, que possam ser preferencialmente de forma presencial 
obedecendo os protocolos de segurança e proteção contra o Coronavirus, ou 
transmitidos pela internet ou disponibilizados por meio de redes sociais, ou outras 
plataformas digitais. 

1.3) Serão selecionados projetos nas categorias de música, artes visuais, literatura, 
artesanato, capoeira, artes cênicas, áudio visuais, animação de eventos e parques. 

1.4) O fomento às propostas selecionadas contribui para o incremento da economia 
artística, criativa e cultural na cidade de Gurupi/TO e para a garantia do acesso 
continuado à cultura no contexto de enfrentamento dos efeitos econômicos e sociais da 
Pandemia da Covid-19, reconhecendo a cultura como um direito fundamental que deve 
ser assegurado a todos. 

2) DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1) Os projetos poderão ser feitos tanto por artistas individuais como por coletivos de 
arte e cultura (grupos já existentes ou reunidos para esta finalidade). 
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2.2) No caso de Coletivos Culturais, representados por uma pessoa física, será retido na 
fonte o valor do imposto de renda, de acordo com as alíquotas previstas na legislação 
vigente à época do pagamento. 

2.3) No caso dos prêmios concedidos a entidades culturais, inexiste a obrigação de 
retenção na fonte, podendo haver a incidência do tributo, cujo recolhimento ficará a 
cargo do beneficiário, caso este não desfrute de isenção expressamente outorgada por 
lei. 

2.4) Os locais de apresentação ou de intervenção poderão ser ambientes como praças, 
muros, prédios públicos ou particulares, ruas, bares, restaurantes ou outros 
estabelecimentos comerciais ou  industriais, preferencialmente, em escolas públicas,  
desde que devidamente autorizados por quem de direito. 

2.5) Os projetos contemplados neste edital serão programados para acontecer no período 
de novembro 2021 a março de 2022, mesmo perdurando a pandemia da Covid-19, em 
cronograma a ser montado entre os contemplados e a Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo do município de Gurupi/TO. 

2.6) Os projetos para apresentação de intervenção urbana ou rural poderão abranger 
várias categorias artística – tais como música, artes visuais, literatura, artesanato, 
capoeira, artes cênicas, áudio visuais, animação de eventos e parque, conforme o projeto 
apresentado. 

2.7) Tratando-se de projetos para realização em espaços públicos abertos, não será 
permitida qualquer apresentação ou intervenção que possa causar transtorno à 
circulação urbana, nem provoque danos materiais no espaço da realização ou que possa 
atentar contra valores sociais de respeito humano. 

3) DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1) O valor do recurso disponibilizado para as ações referente a este Edital é de R$ 
313.128,36 (Trezentos e treze mil, cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) 
conforme previsto no Decreto Municipal nº 1.273 de 24 de setembro de 2021. 

3.2) As despesas decorrentes da premiação e fomento dos projetos selecionados no 
presente certame correrá por conta da seguinte dotação: 

Pessoa Física e Jurídica .................................. 32.3201.13.392.1341.2534.339031 

 4) DA INSCRIÇÃO 
4.1) As inscrições serão efetuadas no período de 15/10 a 5/11 de 2021. 

4.2) Os proponentes que desejarem participar desta seleção devem enviar à Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo sua proposta, composta pelos seguintes documentos 
devidamente assinados pelos seus representantes legais e apresentados na ordem abaixo 
descrita: 
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4.2.1)Pessoa Jurídica: 

a) Formulários de inscrição (ANEXO 1 ao 4) devidamente preenchido e assinado pelo 
representante da Instituição; 
b) Comprovação de residência em Gurupi; 
c) Cópia do estatuto ou contrato social atualizado da instituição; 
d) Cópia da ata de posse ou de eleição da diretoria da instituição; 
e) Cópia do RG e CPF do responsável legal da instituição; 
f) Cópia do comprovante de endereço da instituição, tais como contas de água, luz, 
correspondência bancária, estatuto ou contrato de aluguel; 

4.2.2) Pessoa Física ou coletivo cultural: 
a) Os Formulárioa de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo proponente 
(ANEXO 1 ao 4); 
c) Comprovação de residência  em Gurupi; 
e) Cópia do RG e CPF do responsável legal do coletivo cultural ou pessoa física; 

4.3) Todas as cópias para esta etapa de inscrição podem ser simples, não sendo 
necessário o envio de cópias autenticadas. 

4.4) Os modelos dos formulários e as instruções de preenchimento encontram-se anexos 
a este Edital e disponibilizados no portal da Prefeitura Municipal de Gurupi, no 
eletrônico www.gurupi.to.gov.br O Edital e seus anexos podem ser baixados 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo.php acessando o link: 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo-id.php?cod=19 
4.4.1) Os formulários devem ser preferencialmente digitados, podendo ser aceitos 
aqueles que forem manuscritos, desde que em letra de forma, legível, e sem rasuras. 

4.5) Para efetuar a inscrição, o proponente deverá entregar pessoalmente os documentos 
e o formulário de inscrição, devidamente preenchidos e assinados, conforme 
mencionado no item 4.2, em envelope lacrado, no período das 8:00h às 12:00h e das 
14:00h às 18:00h conforme endereço a seguir: 

EDITAL GURUPI ALDIR BLANC(INCISO III) Nº 003/2021 – CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA PREMIAÇÃO E FOMENTO À ARTE E A CULTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT 

AVENIDA MARANHÃO Nº 1.535, CEP:77420-010 CENTRO, GURUPI - TO 

NOME DO PROPONENTE E DATA 

ÁREA QUE ESTÁ CONCORRENDO: 

 
4.6) Serão consideradas válidas as propostas entregues até as 18 horas do dia 5 de 
novembro de 2021. 
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4.7) A SECULT garantirá a publicação do Edital no Diário Oficial do Município de 
Gurupi, com ampla divulgação. O Edital e seus anexos podem ser baixados 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo.php acessando o link: 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo-id.php?cod=19 
4.8) A proposta encaminhada implica a prévia e integral concordância com todas as 
normas deste Edital. 

5) DA AVALIAÇÃO 
5.1) A análise das inscrições e das propostas será realizada pela Comissão de Avaliação, 
que será composta por 05 (cinco) membros, indicados pela Prefeitura de Gurupi/TO, 
sendo pelo menos 3 lotados na Secretaria de Cultura conforme prevê o Art. 8º do 
Decreto Municipal nº 1.273 de 24 de setembro de 2021, cuja atuação dar-se-á em estrita 
observação aos requisitos legais previstos na legislação aplicável. 
5.2) É vedada a inscrição de profissionais que estarão integrando a comissão de 
Avaliação (conforme o Item anterior), bem como de seus parentes diretos. 
5.3) A Comissão de Avaliação poderá convocar o interessado para esclarecimentos 
necessários com fins de consubstanciar sua avaliação acerca do projeto apresentado, em 
sua execução ou mesmo na sua conclusão. 

5.4) Serão reprovados os projetos que não obedecerem aos preceitos deste certame. 
5.5)  Não será permitido agregar ao projeto nenhum documento novo, salvo aqueles que 
venham justificar ou elucidar a documentação ou as informações já apresentadas. E, 
neste caso, somente quando solicitados pela Comissão de Avaliação ou através de 
recursos administrativos tempestivos e pertinentes. 
5.6) A Comissão de Avaliação poderá rever suas avaliações, sempre que motivada pelo 
princípio da autotutela. 
5.7) Os projetos que não apresentem pertinência com o setor artístico-cultural serão 
reprovados pela Comissão de Avaliação. 
5.8) Os resultados serão anunciados pela Comissão de Avaliação à SECULT que os 
publicará no Diário Oficial do Município de Gurupi. 
5.9) Para efeito de avaliação dos projetos serão levados em consideração:  

a) O impacto econômico do projeto; 
b) O numero de artistas envolvidos; 
c) A diversidade cultural; 
d) O tempo de existência; 
e) Alcance sociocultural e geográfico do projeto. 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL 
RECURSO 

6.1) O resultado do presente certame será divulgado pela Secretaria de Cultura e 
Turismo de Gurupi por meio no Diário Oficial do Município de Gurupi, na mídia local 
dando ampla  publicidade. O Edital e seus anexos podem ser baixados 
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http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo.php acessando o link: 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo-id.php?cod=19 

6.2) Os artistas ou coletivos não selecionados terão os dias 11 e 12/11/2021 , para 
recorrer ou contestar qualquer premiação que esteja fora dos requisitos ou critérios deste 
edital. 

6.3) O recurso deverá ser devidamente elaborado, datado e assinado pelo interessado, o 
qual deverá fundamentar e comprovar a consistência de suas alegações. 

6.4) O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Cultura e Turismo de Gurupi, de 
segunda a sexta-feira, localizada no endereço: Avenida Maranhão entre 2 e 3 n°1535, 
CEP: 77.400-000, Gurupi/TO, no horário de 08h ás 12h e das 14h às 18h, em dias úteis. 

6.5) Os recursos serão analisados pela Comissão de Avaliação e, caso mantida a 
decisão, submetidos à análise da Procuradoria Geral do Município de Gurupi/TO.  

6.6) Após a divulgação do resultado, dia 15/11/2021, a Secretaria de Cultura e Turismo 
convocará os candidatos selecionados para que apresentem os documentos necessários à 
abertura do processo de pagamento - tais como Certidões Negativas, autorizações de 
locais para a atividade, cópias de documentos pessoais, assinatura do termo de 
compromisso e indicação de Conta Bancária. 

7) DA PREMIAÇÃO 

7.1) O valor total máximo do recurso a ser pago será de R$ 313.128,36 (Trezentos e 
treze mil, cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) conforme previsto no 
Decreto Municipal nº 1.273 de 24 de setembro de 2021, sendo pago a cada contemplado 
o valor de R$ 5.218,80 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e oitenta centavos) e o 
valor máximo de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) distribuído em até 60 (sessenta) 
propostas classificadas, que serão pagas até 30/12/2021. 

7.2) Não havendo número suficiente de contemplados, a sobra do valor total poderá ser 
transferida para outras linhas de fomento ou auxílio que estejam previstas na Lei 
Federal n° 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), alterada pela Lei nº 14.150/2021, em editais 
abertos. 

7.3) No caso dos Coletivos Culturais, o prêmio será repassado à pessoa física indicada 
expressamente pelo Coletivo Cultural como seu(sua) representante para essa finalidade, 
conforme o projeto apresentado e aprovado. 

7.4) Os recursos financeiros repassados, à iniciativa premiada (Pessoa Física), estarão 
sujeitos aos descontos e impostos previstos na legislação vigente, como a retenção de 
Imposto de Renda na fonte, correspondente à alíquota conforme determina o Manual do 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – MAFON, à época do pagamento, conforme a 
tabela progressiva da Receita Federal. 
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7.5) Os recursos financeiros repassados à iniciativa premiada (Pessoa Jurídica) estarão 
sujeitos à tributação do Imposto de Renda, sem a retenção na fonte, sendo o 
recolhimento de responsabilidade do(a) beneficiário(a), segundo a legislação em vigor, 
caso este não desfrute de isenção expressamente outorgada por lei. 

7.6) Os artistas ou coletivos selecionados deverão mencionar, no material de divulgação 
e durante as atividades de apresentação ou intervenção, as informações de sua seleção 
no presente edital, de forma falada, impressa ou gravada por qualquer meio, com 
seguintes referências: ESTE TRABALHO FOI SELECIONADO NO EDITAL 
GURUPI ALDIR BLANC(INCISO III) Nº 003/2021  DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GURUPI, COMO PARTE DAS AÇÕES DE EMERGÊNCIA CULTURAL DA 
LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC. 

7.7) Toda estrutura necessária para o desenvolvimento do projeto, inclusive direitos 
autorais, ECAD,  autorizações, são de inteira responsabilidade dos beneficiados. 

8) DOS PRAZOS 

8.1) O prazo de vigência da presente seleção pública é condicionado ao plano de ação 
da Lei Emergencial Aldir Blanc, contados a partir da publicação da homologação do 
resultado final, devendo ser executado até 20 de março de 2022. 

ATIVIDADES DATAS 
1. Período de inscrição: Entrega e protocolo de documentos  15/10 a 5/11/2021 
2. Habilitação e divulgação do resultado preliminar  Até 10/11/2021 
3. Interposição de recursos ao resultado preliminar  11 e 12/11/2021 
4. Análise dos recursos e publicação do resultado final   15/11/2021 
5. Pagamento das premiações - previsão   Até 30/12/2021 
6. Realização das Atividades Aprovadas Até 20/03/2022 
7. Prestação de Contas para a SECULT Até 30/03/2022 
 
8.2) As impugnações deverão ser obrigatoriamente formalizadas por escrito, 
devidamente assinadas e protocolizadas na sede da SECULT: Avenida Maranhão, n° 
1535, Centro, Gurupi/TO, CEP: 77.420-010, de segunda à sexta-feira, de 8:00h às 
12h:00 e das 14:00h às 18:00h, somente em dias úteis. 
8.3) Acolhido o pedido de impugnação, a decisão será comunicada a todos os 
interessados através de publicação no Órgão Oficial do Município de Gurupi e no link 
informado no item 8.4. 

8.4) É de responsabilidade dos interessados acompanhar a atualização e/ou possíveis 
alterações dos prazos junto ao site da Prefeitura Municipal de Gurupi 
www.gurupi.to.gov.br O Edital e seus anexos podem ser baixados 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo.php acessando o link: 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo-id.php?cod=19 
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9) PROCESSO SELETIVO 
9.1)  O presente concurso compreenderá as seguintes fases: 
a) Inscrição; 
b) Habilitação: de caráter eliminatório; 
c) Seleção: de caráter meritório, classificatório e eliminatório, à qual serão submetidos 
somente os candidatos habilitados na fase anterior; e 
d) Homologação: ato administrativo por meio do qual é confirmado o resultado final do 
concurso. Nessa fase serão conhecidos os candidatos selecionados para recebimento dos 
prêmios e seus respectivos suplentes. 
9.2) Entende-se por iniciativas HABILITADAS aquelas que encaminharam, no 
momento da inscrição, a documentação obrigatória prevista neste Edital. 
9.3) Entende-se por iniciativas CLASSIFICADAS aquelas que obtiverem na Fase de 
Seleção média final mínima de 50 % (cinquenta). 
9.4) Entende-se por iniciativas SELECIONADAS as que obtiverem as maiores notas 
levando-se em conta os critérios de seleção. 

10) DA AVALIAÇÃO DOS PROPONENTES 
10.1) Da habilitação: 
10.1.1) A fase de habilitação será realizada com análise da documentação apresentada 
pelos participantes dentro do prazo de inscrição do Edital, caracterizando fase 
eliminatória. 

10.1.2) A análise documental para habilitação será realizada pela Comissão de 
Avaliação e que conferirá se as inscrições obedecem às exigências de prazo, condições, 
documentos e itens expressos neste Edital, registrando em ata todos os seus atos. 
10.1.3) Os proponentes serão considerados inabilitados: 

a) quando entregarem a proposta fora do período de inscrição; 
b) não apresentarem os documentos exigidos. 

10.1.4) A relação dos proponentes habilitados e inabilitados será publicada até 
10/11/2021, no Portal da Prefeitura Municipal de Gurupi no Diário Oficial do 
Município, antes da etapa de análise de mérito da proposta e no link do Item 8.4. 
10.1.5) Caberá pedido, de reconsideração da decisão pela Comissão de Avaliação, 
através do protocolo do pedido, nos dia 11 e 12/11/2021 a partir da publicação do 
resultado da fase de habilitação no Diário Oficial do Município de Gurupi. O recurso 
deverá ser entregue à SECULT via protocolo. 
10.1.6) O recurso somente será considerado após confirmação de recebimento pela 
SECULT. 
10.1.7) A SECULT não se responsabiliza por problemas que porventura impliquem o 
não recebimento do recurso. 
10.1.8) O recurso que tenha por finalidade encaminhar documentação que não foi 
entregue no prazo previsto de inscrição, será indeferido. 
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10.1.9) O pedido de reconsideração será analisado pela comissão técnica responsável 
pela fase de habilitação, a qual apresentará ata da análise à SECULT para sua 
divulgação e publicação. 

10.2) Da comissão de avaliação dos projetos. 
10.2.1)  Comissão de Avaliação dos Projetos apresentados pelos interessados ao 
recebimento dos benefícios previstos nos inciso I e II do caput do 
Art. 3º do Decreto Municipal nº 1.273, de 24 de setembro de 2021 , a qual será 
composta por 5 (cinco) membros indicados pela Prefeitura de Gurupi/TO, sendo 
pelo menos 3 lotados na Secretaria de Cultura e Turismo. 
10.2.2) O Proponente para habilitar seu projeto deverá preencher o Formulário de 
Inscrição do Projeto e enviar juntamente com todos os documentos solicitados no item 
4. 

10.2.3) Será inabilitada a iniciativa que estiver inadequada com alguns dos documentos. 
10.2.4) Cada projeto será analisado por três membros da Comissão de Avaliação. A 
nota final de cada projeto será a média das notas atribuídas pelos três avaliadores para 
cada um dos critérios. 

10.2.5) A nota final será a média aritmética simples das notas dos avaliadores. 
10.2.6) Se houver discrepância de 25 (vinte e cinco) pontos, ou mais, entre as 
avaliações, a iniciativa passará por uma reavaliação. 
10.2.7) Serão adotados os seguintes critérios de avaliação:  

 
CRITERIOS DE 

AVALIAÇÃO 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

I Descrição 
Critérios Ausente Insuficiente Suficiente Atende 

Plenamente 

50 pontos 

a) Comprovação de atividade 
desenvolvida. 

0 2 5 10 

b) 
 

Potencial da proposta, 
interesse público. 
Contribuição com a 
fruição da arte e da 
cultura e o 
desenvolvimento da 
Cultura em Gurupi. 

0 2 5 15 

c) Coerência da proposta 
apresentada, a viabilidade 
para execução das ações e a 
utilização dos recursos da 
premiação. 

0 2 5 15 

d) Coerência da 
iniciativa, divulgação, 
originalidade e o 
roteiro da proposta. 

0 2 5 10 

TOTAL 50 PONTOS 
 
10.2.8) Da seleção: 
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10.2.8.1) Serão classificadas na etapa de seleção as propostas que alcançarem uma 
pontuação mínima de 50 % (cinquenta por cento) dos pontos. 
10.2.8.2) Para o estabelecimento da lista de selecionados deverá ser levado em conta a 
pontuação atribuída a cada proposta. 
10.2.8.3) Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o 
candidato que tenha apresentado sucessivamente: 

a) Maior pontuação no critério a; 
b) Maior pontuação no critério b; 
c) Maior pontuação no critério c. 
10.2.8.4) Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante sorteio, tal como 
determina, em caráter obrigatório, o § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93, aqui aplicada 
subsidiariamente. 

11) DO RESULTADO 
11.1) Os candidatos da lista de iniciativas classificadas serão convocados a receber a 
premiação conforme a ordem de classificação. 
11.2) Caberá pedido de reconsideração da decisão da Comissão de Avaliação nos dias 
11 e 12/11/2021. O pedido deverá ser entregue , em horário comercial das 8:00h às 
12:00h e das 14:00h às 18h, no endereço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
de Gurupi. 
11.3) O pedido de reconsideração somente será considerado após confirmação de 
recebimento pela SECULT. 
11.4) A SECULT não se responsabilizará por problemas fora de sua competência que, 
porventura, impliquem o não recebimento do pedido. 
11.5) A análise do pedido de reconsideração será feita pelos membros da Comissão de 
Avaliação que julgaram o candidato. 
11.6) O resultado do julgamento dos recursos e a homologação do resultado final da 
seleção deste Edital serão publicados no Diário Oficial do Município de Gurupi, no 
Portal da Prefeitura Municipal de Gurupi, no endereço eletrônico www.gurupi.to.gov.br. 
O Edital e seus anexos podem ser baixados http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-
seletivo.php acessando o link: http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo-
id.php?cod=19 

12)  DA CONVOCAÇÃO E PAGAMENTO 
12.1) Os proponentes que tiverem suas iniciativas selecionadas serão convocados para o 
recebimento do prêmio e terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de publicação da Homologação do Resultado Final no Diário Oficial do Município de 
Gurupi, para entrega dos documentos complementares, conforme item 12.2.1 ou 12.2.2 
na Sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Gurupi. 
12.2) Para o pagamento do prêmio ao proponente da iniciativa aprovada deverá 
apresentar documentação complementar: 
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12.2.1) Proponente Pessoa Jurídica: 

a) Prova de regularidade com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade Fiscal – CRF); 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União expedida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional/Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); 
c) Certidão da Dívida Ativa expedida pela Prefeitura Municipal de Gurupi; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pela Justiça do 
Trabalho; 
e) Dados bancários (nome do banco, agência e conta) da entidade, com a devida 
comprovação (cópia de cheque, cartão ou comprovante de abertura de conta); 
f) Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do 
Estado do Tocantins. 
12.2.2)Proponente Pessoa Física: 

a) Cópias do Registro Geral - RG (carteira de identidade) e do Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF de todos os participantes da iniciativa cultural; 
b) Comprovante de endereço, comprovação de domicílio fixo no município de Gurupi 
do representante do Coletivo Cultural; 
c) Serão aceitos como comprovantes de endereço: Conta de água, luz e telefone em 
nome do proponente; Declaração de residência em imóvel de terceiros; e Contrato de 
locação de imóvel. 
d) Comprovante de conta corrente e respectiva agência, em que serão depositados o  
recursos. A conta bancária indicada deve ser do próprio proponente. 
e) Certidões Negativas de Débitos nas seguintes instâncias:  
(1) Fazenda estadual;  
(2) Fazenda municipal; 
(3) Receita Federal. 
12.3) A não entrega de qualquer um dos documentos pelo proponente convocado no 
prazo previsto implicará seu reposicionamento no final da lista de classificação e a 
convocação de proponente suplente da lista de classificação, conforme a ordem de 
classificação. 
12.4) Não receberão recursos públicos os proponentes que, no ato do pagamento, 
possuírem dívida com a União, Estado ou Município. 
12.5) No ato do pagamento, os selecionados que estiverem inscritos em quaisquer dos 
cadastros de inadimplentes dos Governos Federal, Estadual e Municipal terão o prazo 
de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de notificação da SECULT para 
saneamento da sua situação, aplicando-se o disposto no item 12.3 em caso de não 
solução da pendência no prazo estipulado. 

12.6) O valor do prêmio será depositado em parcela única na conta indicada pelo 
proponente e/ou pelo Coletivo Cultural selecionaldo. 

12.7) A conta corrente deverá estar em nome da entidade selecionada e/ou da pessoa 
proponente pessoa físia ou representante do Coletivo Cultural, quando for o caso. 
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12.8) Não serão efetuados depósitos em conta poupança ou conta conjunta. 

13) DAS OBRIGAÇÕES 
13.1) Dos premiados e prestações de contas. 

13.1.1) As iniciativas premiadas devem se comprometer em cumprir integralmente a 
proposta selecionada, e em todo material produzido deverá constar a divulgação do 
apoio cultural da Prefeitura Municipal de Gurupi, Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo de Gurupi e do Governo Federal, devendo seguir as manual de identidade 
visual indicado pelo Governo Municipal de Gurupi que será disponibilizado no site da 
Prefeitura e do Governo Federal. 
13.1.2) Toda iniciativa selecionada e aprovada deverá incluir a expressão “Projeto 
contemplado pelo Prêmio Gurupi Aldir Blanc, Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo de Gurupi, Prefeitura Municipal de Gurupi, com apoio do Governo Federal – 
Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura”. 
13.1.3) O proponente deverá seguir os prazos estabelecidos e encaminhar, até o dia 30 
de março de 2022, à Secretaria de Cultura e Turismo de Gurupi, a partir do 
encerramento do projeto, Relatório de Prestação de Contas desenvolvidas, para fins 
de avaliação dos resultados promovidos a partir da premiação das iniciativas culturais, 
conforme ANEXO 5. 

13.1.4) O Relatório de Prestação de Contas  deverá conter documentos gerados de 
divulgação e mídia, tais como: registro de público, lista de presença, das atividades 
realizadas, por meio de vídeos, fotos, notícias de sites e outros, bem como a inclusão de 
notas fiscais para a comprovação, e extratos bancários da conta corrente em que recebeu 
o recurso. 
13.1.5)  Os premiados serão responsáveis na realização de suas atividades, por 
documentos a serem gerados como contratos, obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
comerciais, declarações de direito de uso da imagem de contratados, em observância a 
Lei vigente como Ecad, Sbat e pagamento de direitos autorais, e outros para a 
operacionalização do projeto. 

13.1.6) No caso de alguma iniciativa propor modificação no seu projeto, somente 
poderá realizar desde que a proposta não altere a integridade do projeto selecionado e 
com a aprovação da SECULT. 
13.1.7) A prestação de contas do recurso recebido será realizada mediante apresentação 
do Relatório de Prestação de Contas (ANEXO 5) constando as ações devidamente 
realizadas, assinadas pelos responsáveis e anexadas a esta as comprovações de extratos 
bancários, Mídias, folders, cartazes, fotos do evento, dentre outros documentos que 
comprovem a realização das mesmas. 

13.1.8) A não prestação de contas em tempo hábil, implicará na aplicação das sanções 
previstas na legislação em vigor, obrigando o beneficiário a devolver com juros e 
correções atualizadas os valores recebidos, ficando este impedido por cinco anos de 
contratar com o poder público, tornando a gestão municipal isenta de qualquer 
responsabilidade. 
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13.1.9) A inscrição implica na plena concordância com os termos deste edital. 

14) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1) Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 

- ANEXO 1 – Formulário de Inscrição; 
- ANEXO 2 – Formulário de Apresentação do Projeto;   
- ANEXO 3 – Formulário de Orçamentos e Despesa do Projeto;  
- ANEXO 4 -  Formulário de Cadastro Pessoa Física ou Pessoa Jurídica; 
- ANEXO 5 - Relatório de Prestação de Contas. 

 
14.2) O Edital e seus anexos podem ser baixados 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo.php acessando o link: 
http://cidadao.gurupi.to.gov.br/processo-seletivo-id.php?cod=19 

14.3) Os casos omissos relacionados aos critérios de seleção serão dirimidos pela 
Comissão de Avaliação. Demais casos omissos serão resolvidos pela autoridade 
signatária do presente Edital. 
14.4) Os materiais encaminhados não serão devolvidos, cabendo à unidade gestora deste 
Edital a destinação dos materiais encaminhados. 
14.5) Os casos omissos serão deliberados pela Comissão de Avaliação. 

 
 

   
Gurupi, 14 de outubro de 2021. 

  
 
  
                                                        Lady Sakay 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo 
Decreto nº 05/2021 
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO -EDITAL GURUPI ALDIR 

BLANC (INCISO III)  Nº 003/ 2021 
 

01 – Identificação (nome completo do artista ou do coletivo) 
______________________________________________________________________ 
02 - Nome completo do (a) responsável pelo projeto 
______________________________________________________________________ 
03 - Nomes Artístico do (a) responsável  
____________________________ __________________________________________ 
04 - n° do CPF e RG e CNPJ (caso tenha) 
______________________________________________________________________ 
05 -  Gênero:  
(  ) Feminino                         
(  ) Masculino 
(  ) Outro - Pode descrever adiante, se preferir: _______________ 
(  ) Não quero informar  

06 - Data de nascimento _____/______/______ 

07 - Cidade Natal __________________________________________  

08 - Endereço Completo (Anexar comprovante de residência, cópia legível) 
______________________________________________________________________ 
09 – Telefone celular e endereço de e-mail e outros tipos existentes de contato 
______________________________________________________________________ 
10 - Nome do seu projeto  
______________________________________________________________________ 
11 - Descreva claramente como será seu projeto  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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12 - Marque o tipo de inscrição  
(   ) Projeto a ser realizado por artista individual 
(   ) Projeto a ser realizado por um grupo, coletivo de artistas 
13 - Marque a categoria artística do seu projeto  
(   ) Música  
(   ) Artes Visuais 
(   ) Literatura 
(   ) Artesanato 
(   ) Capoeira 
(   ) Artes Cênicas  
(   ) Audio Visuais 
(   ) Animação de eventos  
(   ) Parque  

 
14 - Marque o tipo de espaço onde pretende realizar o projeto 
(   )   Praça  
(   )  Muro  
(   )  Prédio  
(   )  Rua  
(   )  Bar  
(   )  Restaurante  
(   )  Outro tipo de estabelecimento comercial 
(   ) Estabelecimento industrial 
(   ) Outro ____________________ 
15 - Escreva uma breve descrição sobre o tipo de espaço a ser utilizado 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
16 - Breve resumo do seu currículo artístico do (a) responsável ou do coletivo  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
17 - Anexos comprobatórios das suas atividades curriculares na área (insira o que tiver 
de links ou imagens de divulgação do seu trabalho (youtube, facebook, reportagens, 
etc...).  
______________________________________________________________________ 
18 - Nomes de outros participantes 
(Obs. 1- Relacione os nomes de TODOS os artistas em caso de projeto coletivo) 
(Obs. 2- Escreva a palavra INDIVIDUAL se for o caso) 
______________________________________________________________ 
19 - Termo de Responsabilidade  
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DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM A MINHA INSCRIÇÃO NO 
EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO III)  Nº 003/2021 –, PROMOVIDO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUE SOU TOTALMENTE 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO APRESENTADO NO REFERIDO EDITAL, SEJA 
INDIVIDUAL OU COLETIVO, E SENDO COLETIVO SOU A ÚNICA PESSOA 
RESPONSÁVEL PELO VALOR RECEBIDO DA SELEÇÃO, EM COMUM 
ACORDO COM TODOS OS PARTICIPANTES QUE MENCIONEI NESTE 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. DECLARO, AINDA, QUE ASSUMO O 
COMPROMISSO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO TÃO LOGO FOR DEFINIDO O 
CRONOGRAMA APRESENTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO DE GURUPI, ISENTANDO A MESMA DE TODA E QUALQUER 
RESONSABILIDADE. 

(   ) Concordo                                  (   ) Não concordo 
(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá ser assinado na ocasião da entrega de 
outros documentos para abertura do processo de pagamento). 
20 -  Já possui seu Cadastro de Artista na Secretaria de Cultura e Turismo de Gurupi? 

(   ) Sim   (   ) Não  
(Obs.: Caso Não, DEVE fazer o cadastro no ato da entrega dos documento na Secretaria 
de Cultura e Turismo  de Gurupi) 
21- Termo de concordância  
(Concorda com os termos do EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO III)  Nº 
003/2021?) 

(   ) Sim    (   ) Não estou de acordo 
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO  - EDITAL 
GURUPI ALDIR BLANC (INCISO III)  Nº 003/2021 

I  - Dados Cadastrais do Projeto: 
Titulo: 
Empreendedor: 
Categoria:  e-mail do empreendedor:  

Valores investidos no Projeto: 
item Descrição  Valor  

I.  Valor solicitado À SECULT  R$ 
II.    

III.    
IV.    
V.    

VI.    
VII.  TOTAL DAS RECEITAS R$ 
 
 DETALHAMENTO DOS ITENS ACIMA 

(caso necessário) 
 

I.    
II.    

III.    
IV.    
V.    

VI.    
VII.    
TOTAL DAS RECEITAS:    
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DECLARAÇÃO 
 
            Declaro para o fim especifico do edital ____ de 2021 que o presente projeto 
oriundo da Lei Aldir Blanc, composto de ____ páginas, é verdadeiro e me comprometo 
a realizá-lo caso seja aprovado, num prazo de até 120 dias consecutivos a contar do 
primeiro dia após o pagamento do repasse financeiro aprovada pelo ________.  
Também me comprometo a prestar contas dos recursos financeiros, bem como da 
contra partida, dentro do estipulado por esse Edital, assumindo total responsabilidade 
sobre a referida prestação de contas.  

Gurupi, TO _______, de ___________ de 2021. 
____________________________ 

Nome e Assinatura 
 
 

ANEXO 3- FORMULÁRIO DE ORÇAMENTO DE DESPESAS DO PROJETO - 
EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO III)  Nº 003/2021 

 
II. Orçamento de despesa previstas:  

Nesse quadro, o empreendedor deverá mencionar todas as despesas previstas para o 
desenvolvimento do projeto. Não citar marcas. Somente  peças, equipamentos, 

serviços, etc. 
Descrição  Quant.  Vezes  Valor  
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TOTAL     R$ 
 

Gurupi, TO _______, de ___________ de 2021. 
 

____________________________ 
Nome e Assinatura 

 
 

ANEXO 4 -  FORMULÁRIO DE CADASTRO PESSOA FÍSICA OU PESSOA 
JURÍDICA – EDITAL GURUPI ALDIR BLANC (INCISO III)  Nº 003/2021  

III. Cadastro (Empreendedor PF ou PJ).  
 
Nome/Razão Social:  
 
Endereço residencial para correspondência: 
Av./Rua/numero  Complemento  Bairro  CEP 
    

 
Documentos (PF) 

Cédula de 
Identidade  

CPF  OUTRO DOCUMENTOP DE 
IDENTIFICAÇÃO  

Documentos (PJ) 
CNPJ  Insc. Estadual  Insc. Municipal  
Dependentes (somente para PF) 
filhos menores  Cad. Único  Numero  

Quantidade  Sim   Não    
Pessoa autorizadas  a representar   a pessoa jurídica (quando for o caso) 
Nome  CPF RG  FUNÇÃO  
    
    
    
Experiência no setor artístico cultural  
Nome  Local  Ano  
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ATENÇÃO 

 
O titular das informações acima tem ciência de que participará do presente certame na 
função aqui registrada, além de conhecer todo edital e sua legislação pertinente. 
Oportuno lembrar que fornecer informações falsas acarretará o cancelamento do projeto 
e que o mesmo será enquadrado nas penalidades cabíveis.  
 
Local e data: 
 Gurupi – TO, _______________, de ____________ de 2021. 
Assinatura do empreendedor ___________________________________ 
 

 
ANEXO 6 - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EDITAL GURUPI 

ALDIR BLANC (INCISO III)  Nº 003/2021 
NOME DO PROJETO  

 
 

NOME DO EMPREENDEDOR  
 
 

CPF/CNPJ  TELEFONE 
 
 

 

DATA VALOR DO PROJETO VALOR DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 

   
 

1. DADOS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS APÓS A PREMIAÇÃO 
1.1. Os recursos do prêmio foram repassados em caráter de auxílio emergencial. Nesse caso, os 
recursos foram utilizados para: 
(   ) desenvolvimento de atividades culturais 
(   ) outro fim. Qual? _____________________ 
 
2. UTILIZAÇÃO DO PRÊMIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
CULTURAIS 
2.1. Descreva como foram desenvolvidas as atividades após recebimento do prêmio pelo candidato: 
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2.2. Em que bairro/região do Município de Gurupi ocorreram as atividades? Ou As atividades 
realizadas foram transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e de 
plataformas digitais, meios de comunicação não presenciais ou atividades presenciais? 
 
2.3. Qual principal público beneficiário das atividades? 
 
2.4. As atividades ocorreram com outros parceiros ou com recurso de outros parceiros? Se sim, 
quais? 
 
2.5. Quais produtos gerados pelas atividades desenvolvidas (oficinas, teatro, cartilhas, livros, vídeos e 
registros fotográficos, sites, outros)? Listar abaixo e encaminhar junto a este Relatório. 
 
2.6. Qual forma de divulgação das atividades desenvolvidas (cartazes, folders, convites, flyers, 
ingressos, clipping de matérias em jornais, revistas, televisão, rádio, sites, guias, entre outros conteúdos 
para web)? Listar abaixo e encaminhar junto a este Relatório. 
 
2.7. Quanto, em percentual, a verba total prêmio recebido no âmbito da Política Nacional de Cultura 
representa para a sustentabilidade das atividades? 
 
2.8. Houve alguma dificuldade para o desenvolvimento das atividades nesse período após o 
recebimento do prêmio? Se sim, descreva. 
 
2.9.  Como o premiado avalia o formato de apoio financeiro por meio de premiação da Política 
Nacional de Cultura? 
 

 

Local e data. 

 

Nome e Assinatura 

(Pessoa Física responsável pela Candidatura / Representante do Coletivo Cultural) 

NOME COMPLETO 

Documentos apresentados Sim/Não 
  
  
  
  
  
  
  

Valor total:   
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PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
 (Registrar nome e data de recebimento) membro da SECULT.  

Emitir esta em duas vias  
 
 

 
 

OBSERVAÇÃO 
Os documentos  contábeis  comprobatórios  de cada  registro deverão ser anexados  em 

cada  planilha  pertinente. 
Local e data 

 
Nome e Assinatura 
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