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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 2023.01.10.01 
CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE, por meio da Fundação Cultural torna público 
para conhecimento dos interessados, o presente Edital de Chamada Pública, visando 
concretizar os direitos culturais em âmbito municipal, nos termos da Lei Federal n° 
8.666/1993. As informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão de Licitações, situada 
na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-CE, no horário de 07h30min 
às 11 h30min e 1 3h30min às 1 7h30min. O edital, também, poderá ser obtido no sítio eletrônico 
www.quixada.ce.gov.br. O envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos na Sala da Comissão de Licitações conforme endereço supracitado, a partir de 
12/01/2023 à 27/01/2023. 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO  
PROCESSO N°: 	 2023.01.10.01 
OBJETO: 	 CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS 

AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS NO CARNAVAL 
POPULAR DE QUIXADÁ/2023.  
12/01/2023À27/01/2023 	 - 
30/01/2023 ÀS IOHOOMIN 	- 

1. DO OBJETO 

1 .1. Constitui objeto desta chamada pública a concessão de apoio financeiro às Agremiações 
Carnavalescas no Carnaval Popular de Quixadá/2023, nas condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos. 

1.1. Considerando que as Agremiações Carnavalescas do Município de Quixadá/CE, é um 
segmento cultural, e foi um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19, onde tiveram 
suas atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social adotadas 
pelas autoridades. 

1.2. O presente edital tem por objetivo tornar pública a intencionalidade da Fundação Cultural 
de Quixadá em fomentar, com aporte financeiro às Agremiações Carnavalescas do Município 
de Quixadá-CE. 

1.3. Os contemplados, ao final do procedimento previsto no presente Chamamento Público, 
celebrarão Termo de Fomento com a Fundação Cultural de Quixadá. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1.0 presente objeto tem como principal intuito de valorizar, aprimorar e organizar as 
Agremiações Carnavalesca do Município de Quixadá/CE. Resgatando e reconhecendo sua 
dimensão cultural, simbólica, econômica e turística. Importante salientar que o Carnaval 
Popular de Quixadá/2023, integra o calendário oficial de eventos culturais do Município. 

2.2. 0 segmento de arte popular, especialmente o Carnaval, é uma tradição do nosso 
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Município, o qual vem crescendo continuamente, demandando a necessidade de 
planejamento e organização para a apresentação das Agremiações Carnavalescas. 

3. PREÂMBULO 

3.1. A FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ convida a todos os interessados a se 
inscreverem nos termos estabelecidos a seguir. 

3.2. O Edital estará disponível gratuitamente no site eletrônico do Município de Quixadá/CE 
www.quixada.ce.gov.br, sem prejuízo da divulgação em outros meios que se entendam 
adequados. 

3.3. Este Edital poderá ser revogado por ato da FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ, 
desde que devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem 
indenização a terceiros. 

3.4. A participação na presente Chamada Pública não impede que os proponentes obtenham 
outros recursos junto à iniciativa privada ou setor público. 

3.5. Neste Edital, compreende-se como Agremiações Carnavalescas: 

3.6. Blocos de Carnaval de Rua: São blocos de animação ou de cortejo, divididos ou não 
em alas, DEVERA ser conduzido por um porta estandarte, ao som de uma banda de música, 
charanga ou bateria. O grupo deve cantar samba-enredo ou não, escolhido a partir de um 
tema. A ação de culminância (desfiles) deve ser realizada, exclusivamente, durante o período 
do carnaval nos respectivos municípios de origem. 

3.7. Grupo ou coletivo cultural: conjunto de pessoas, não juridicamente constituídas, 
representadas por uma pessoa física, que atuam de forma organizada e contínua no 
desenvolvimento de projetos e/ou ações culturais; 

3.8. Qualquer inovação dos proponentes quanto aos conceitos de agremiações citadas neste 
edital, deverá ser apresentada devidamente justificada, em documento à parte acompanhado 
da ficha de inscrição, para apreciação da Comissão de Avaliação Técnica que deverá em 
razão da complexidade, solicitar parecer da Fundação Cultural de Quixadá responsável pelas 
definições e conceitos constantes no presente certame. 

3.9. A Fundação Cultural de Quixadá deverá emitir, no prazo de 02 (dois) dias corridos, 
parecer acatando ou não o novo conceito de agremiação apresentado pelo proponente, o qual 
será devolvido à Comissão de Avaliação Técnica para a inscrição com base neste parecer. 

4. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

4.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à finalização do prazo de inscrições, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, por meio de 
documento assinado por seu representante legal ou procurador com poderes para tal 
(documento comprobatório devidamente anexado) na Sala da Comissão de Licitações, 
situada na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-CE, no horário de 
07h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min. 
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4.1 Se reconhecida a procedência das impugnações ao Edital, a Administração procederá a 
retificação e a republicação exclusivamente da alteração, supressão ou acréscimo, com ampla 
divulgação para assegurar o conhecimento por todos. 

4.2. Cabe ao Presidente da Fundação Cultural de Quixadá, com apoio técnico da Comissão 
de Avaliação Técnica, decidir eventuais impugnações e prestar esclarecimentos. 

S. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Estarão aptos a participar do processo de seleção de que trata o presente Edital os 
proponentes: 

5.1.1. Pessoa Física maior de 18 (dezoito) anos, residente no Município de Quixadá há no 
mínimo 	02 (dois) anos. 

5.2. E vedada a participação neste Edital de: 

5.2.1. Igrejas, clubes, associações de servidores, associações comerciais e indústrias, clubes 
de dirigentes lojistas, sindicatos ou quaisquer outras entidades congêneres. 

5.2.2. Servidores públicos ou pessoas que exerçam qualquer atividade remunerada na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA, entidade concedente, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 
g ra u. 

5.2.3. Pessoas físicas que estejam em mora, inadimplentes com qualquer órgão da 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, inclusive no que diz respeito à omissão 
ou atraso no dever de prestar contas, descumprimento do objeto de compromissos e contratos 
anteriores, desvio de finalidade na aplicação de recursos recebidos, ocorrência de danos ao 
erário ou qualquer prática de atos ilícitos na relação com os poderes públicos, além daqueles 
proponentes que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal temporariamente suspenso e que por estas tenham sido 
declaradas inidôneas. 

5.2.4. Membros da Comissão de Avaliação, bem como de seus cônjuges, ascendentes, 
descendentes em qualquer grau, além de seus sócios comerciais. 

5.3. A participação nesta Chamada Pública implica na aceitação integral e irretratável pelos 
participantes, dos termos, cláusulas, condições e Anexos do Edital, que passarão a integrar 
as obrigações da PROPONENTE, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, 
alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento administrativo e 
execução dos serviços. 

6. 	DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO 

6.1. Documentos da pessoa física: 
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6.1.1. Formulário de Inscrição no ANEXO 1, preenchido integralmente; 

6.1.2. Cópia do CPF. 

6.1.3. Cópia de documento de identificação oficial com foto que contenha o número do RG. 

6.1.4. Comprovante de endereço residencial atualizado - emitido, no mínimo, em 90 (noventa) 
dias. 

Nota 1:  O comprovante de endereço a ser apresentado deve estar em nome do proponente. 
Não havendo, deverá ser apresentado de forma complementar declaração de residência 
firmada, sob as penas da lei, pelo proponente. 

Nota 2:  Recomenda-se que sejam apresentados documentos em que possa ser facilmente 
identificado a data de sua emissão ou vencimento. Os melhores documentos são os relativos 
a serviços de telefonia, fornecimento de Agua, Energia Elétrica ou relacionados a serviços 
bancários. 

6.1.5. Comprovante de 	situação 	cadastral 	junto à 	Receita. 

6.1.6.Certidão negativa de débitos municipais do Município de Quixadá/CE; 

6.1.7. Certidão negativa de Tributos Estaduais do Estado do Ceará; 

6.1.8. Certidão negativa de Tributos Federais; 

6.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,- 

6. 1.10. 

rabalho:

6.1.10. Prova de que não se encontra em situação de pendência, inadimplência ou falta de 
prestação de contas com esta Secretaria; 

6.1.11. Declaração relativa ao trabalho de empregado menor (ANEXO VI); 

6.1.12. CARTA DE ANUÊNCIA INDICANDO O PROPONENTE DO PROJETO COMO 
REPRESENTANTE DO GRUPO, ASSINADA E PREENCHIDA POR, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) 
INTEGRANTES - COM A JUNTADA DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE 
IDENTIFICAÇÃO (RG, CNH, CTPS, ETC.) DOS ASSINANTES - (CONFORME ANEXO III - 
CARTA DE ANUÊNCIA); 

6.1.13. Apresentar assinado o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E ÁUDIO, 
conforme ANEXO IV deste Edital. 

7. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ARTÍSTICA 

7.1. A Fundação Cultural de Quixadá, aportará recursos no valor global de R$ 80.000,00 
(Oitenta mil reais), para os selecionados neste Chamamento Público a fim de que realizem 
apresentação de seus trabalhos aprovados como contrapartida. 
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7.2. A divisão de recursos obedecerá aos critérios apresentados no item 10 do presente Edital 
de Chamamento Público. 

7.3. PROPOSTA ARTISTICA: Descrição da ação a ser realizada no Município de 
Quixadá/CE, com número de brincantes, período e outras informações peculiares ao projeto 
que mostrem suas especificidades; 

7.4. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA CULTURAL E SOCIAL DO PROJETO: Defender a 
importância do projeto, como canal de difusão da Cultura Carnavalesca para a cidade de 
Quixadá e descrever as motivações para realização do projeto, a importância do mesmo para 
o 	fortalecimento da comunidade e para a cidade de Quixadá, a sustenta bilidade 
socioeconômica e ambiental da proposta. por meio de atividades que fortalecem a inclusão 
social, geração de renda, circulação de bens e serviços nos territórios. 

7.5. CURRÍCULO DO PROPONENTE: Currículo do proponente e comprovações de atuação 
e experiência de no mínimo 02 (dois) anos, na cidade de Quixadá/CE. 

7.6. HISTÓRICO CULTURAL DO GRUPO: Histórico do Grupo e comprovações de atuação 
e experiência de no mínimo 02 (dois) anos de atividades no Ciclo Carnavalesco na cidade de 
Quixadá. 

7.7. Poderão participar as Agremiações que comprovem a atuação e experiência de no 
mínimo 02 (dois) anos na cidade de Quixadá/CE, e ter desfilado ao menos 01 (uma) vez nos 
últimos 2 (dois) anos em que tenha ocorrido o Desfile no Carnaval de Quixaá/CE, devidamente 
comprovados. 

7.8. O tempo de atividades culturais e artísticas deverá ser comprovado por meio de portfólio 
(a ser anexado junto aos documentos de habilitação) contendo histórico de atuação do 
proponente pessoa física descrevendo as experiências realizadas no âmbito artístico e/ou 
cultural com fotos, matérias de jornais e revistas, cartazes, certificados, títulos, folders, links 
para plataformas de vídeo etc, que comprovem as atividades descritas. 

8. DAS INSCRIÇÕES 

8.1. As inscrições deverão ser realizadas mediante a entrega do projeto devidamente 
preenchido pelo proponente juntamente com os documentos exigidos no item 7 deste Edital. 

8.2. Estão aptos a participarem do presente Chamamento Público: 

8.3. BLOCOS CARNAVALESCOS DE RUA: Estrutura Própria de no mínimo 01(um) Abadá 
Personalizado (plotadas com o slogan do bloco), com no mínimo de Carro de Som, Estandarte 
da Agremiação Rainha do Bloco e Rei Momo. 

8.4. As inscrições poderão ocorrer de modo presencial, com a entrega de toda a 
documentação exigida em um envelope lacrado, na Sala da Comissão de Licitações, situada 
na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-CE, no horário de 07h30min 
às 11h30min e 13h30min às 17h30min de segunda-feira à quinta-feira e de 07h30min às 
1 3h30min de sexta-feira. Na parte externa do envelope deverão constar os seguintes dizeres: 
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A FUNDAÇÃO CULTURAL QUIXADÁ-CE 

COMISSÃO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 2023.01.10.01 

PROPONENTE: 

8.5. Todas as inscrições serão encaminhadas para a Comissão de Análise e Avaliação, 
composta por: (01) UM REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL, (01) UM 
REPRESENTANTE DA SECRETARA DE TURISMO E (01) UM REPRESENTANTE DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. 

8.6. Os proponentes que prestarem declarações falsas ou inexatas, ou que não satisfizerem 
a todas as condições estabelecidas no presente Edital de Chamamento Público e, ainda, 
apresentarem documentos, certidões e declarações falsas, terão sua inscrição cancelada sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

8.7. A entrega do Projeto, conforme ANEXO II, implicará no conhecimento e tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital. 

8.8. É vedada a participação de Proponente que seja agente político ou servidor público 
municipal da Prefeitura de Quixadá/CE, ou que tenha em seu quadro de direção ou 
presidência, cônjuges, companheiros(as) e de agente político e servidor público do município. 

8.9. É vedada a participação de Proponente que tenha pendência de prestação de contas 
em convênios anteriores junto ao Município de Quixadá/CE. 

8.11. Finalizado o período de inscrições não será aceita a juntada posterior de quaisquer 
outros documentos. 

8.12. Cada proponente somente poderá inscrever 01 (um) projeto. 

8.13. Em caso de duplicidade de inscrições, será considerada a última proposta enviada. 

9. 	DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS 

9.1. A seleção das propostas consistirá em 01 (uma) etapa a ser realizada pela Comissão 
de Análise e Avaliação: FORMULÁRIO DE INSCRIÇAO, PROJETO E DOCUMENTOS 
EXIGIDOS NO ITEM 7. 

9.2. SÃO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

PONTUAÇÃO  
01 (um) a 05 (cinco) anos = 05 

TRADIÇAO EXPRESSA EM (cinco) pontos. 
ANOS ANTERIORES Á 
AGREMIAÇÕES NO PERÍODO 05 (cinco) a 10 (dez) anos = 10 

MOMESCO. 	 1 	 

(dez).pontos. 
Acima de 11 (onze) anos = 20 

t=292tos. 

ITEM CRItÉRIOS 
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EVENTOS PRESENCIAIS DE 
CARNAVAL, REALIZADOS EM 
ANOS 	ANTERIORES, 
COMPROVANDO-OS ATRAVÉS 
DE 	 FOTOGRAFIAS, 
PORTFÓLIOS, 	ViDEOS, 
DIVULGAÇÕES NA MíDIA E 
OUTROS. 

01 (um) ano completo = 05 
(cinco) pontos 

	J 
02 (dois) anos completos = 10 
(dez) pontos 

03 (três) anos completos = 15 
(quinze) pontos 

9.3. SÃO CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

9.3.1. Em caso de empate será promovido o desempate preferindo-se a Agremiação 
Carnavalesca que obtiver maior pontuação, sucessivamente, no critério '6.2 item 02'. 

9.3.2. Persistindo o empate serão realizados sorteios, com a emissão do resultado final 
desta etapa. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Das decisões proferidas, caberá recurso e deverão ser protocolados no prazo legal de 
05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, endereçados à 
Comissão de Avaliação da Fundação Cultural de Quixadá, informando o número desta 
Chamada Pública. 

10.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e começará 
imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o item 11 .1. 

10.3. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela entidade 
participante. 

10.4. Havendo Recurso ou Contrarrazões, todas as participantes da Chamada Pública serão 
comunicadas através de publicação em Diário Oficial dos Municípios - DOM, bem como 
através do site do Município de Quixadá-CE. 

10 .5. Decidido o Recurso Administrativo pela Fundação de Cultura de Quixadá, o resultado 
será publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM), bem como no site do Município de 
Quixadá-CE. 

11. DO RESULTADO FINAL 

11.1. O resultado final será publicado no site da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, após 
análise dos recursos (caso houver). 
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12. DAS COMPETÊNCIAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADA. 

12.1. Fornecer a logística para a execução da contrapartida dos projetos selecionados, 
assim como o cronograma de apresentações e a realização do projeto no mês de fevereiro 
de 2023. 

12.2. Definir as diretrizes e orientar os proponentes contemplados no presente Chamamento 
Público. 

12.3. Informar o Cronograma de apresentação do objeto após o resultado final, bem como 
o tempo estimado para cada apresentação, com publicação no site do Município de Quixadá-
CE. 

13. DO VALOR DA CONCESSAÕ DO APOIO FINANCEIRO 

  

AGREMIAÇÃO 	 N° DE 

    

VALOR UNITA RIO 

 

VALOR TOTAL 

   

CONTEMPLA DOS 

      

               

BLOCO CARNAVALESCO DE RUA (quatro) 

      

R$ 20.000,00 

 

R$ 80.000,00 

         

         

  

TOTAL 

          

R$ 80.000,00 

               

13.1. O desembolso será realizado em calendário específico apresentado pela Fundação 
Cultural de Quixadá em publicação no site do Município. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REPASSE DE RECURSOS 

14.1. As despesas ocorrerão com recursos da Fundação Cultural de Quixadá a partir da 
seguinte Dotação Orçamentária: 1501.13.122.0402.2.063, Elemento de Despesas: 
3.3.50.41 .00, Subelemento: 3.3.50.41 .99 e Fonte de Recursos: 1500000000. 

14.2. Os recursos recebidos pelos proponentes selecionados serão depositados em conta 
corrente específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira determinada pela 
administração pública. 

	

14.3. 	Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no projeto selecionado e 
estarão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para recursos 
transferidos. 

	

14.4. 	Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias após a realização do projeto, sob pena de imediata instauração de Tomada de 
Contas Especial do proponente, providenciada pela autoridade competente da administração 
pública. 

14.5. Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante 
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transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 
depósito em conta bancária. 

14.6. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de 
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

15. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

15.1. A prestação de contas relativa à execução do termo de parceria dar-se-á mediante a 
análise dos documentos previstos no Projeto, nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 1993, 
além dos seguintes relatórios: 

15.1.1. Relatório de Execução do objeto, contendo as atividades desenvolvidas para o 
cumprimento do objeto; 

15.1.2. Comparativo de metas propostas com resultados alcançados; 

15.1.3. Relatório de Execução Financeira do Termo de Fomento com a descrição das 
despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execuçãodo objeto, na 
hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no Projeto. 

15.2. A prestação de Contas Final será apresentada em até 60 (sessenta) dias após o término 
da vigência do presente Convênio. 

16. DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A Fundação Cultural de Quixadá emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação 
celebrada mediante o Termo de Fomento. 

16.2. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros 
elementos, conterá: 

16.2.1. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

16.2.2. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas da execução do objeto 
até o período aprovado no projeto; 

16.2.3. Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública; 

16.2.4.Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela 
organização do Proponente na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance 
das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento. 

17. DO TERMO DE FOMENTO 

17.1 O Termo de Fomento será assinado pelo proponente e pela Fundação Cultural de 
Quixadá e terá seu extrato publicado no site Oficial do Município. 

18. DO CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
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18.1. O chamamento público seguirá o seguinte cronograma: 

DIA/MÊS/ANO ATIVIDADE 

12 DE JANEIRO DE 2023 PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

12 A 27 DE JANEIRO DE 2023 PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

30 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 10H00MIN ABERTURA DOS ENVELOPES 

DE 09 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023 PERÍODO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO 

10 DE FEVEREIRO DE 2023 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2023 PERÍODO PARA RECURSO 

14 DE FEVEREIRO DE 2023 RESULTADO FINAL APÓS OS RECURSOS 

15 DE FEVEREIRO la PARCELA DO FOMENTO CULTURAL 

15 DE MARÇO 2a PARCELA DO FOMENTO CULTURAL 

60 DIAS APÓS O TÉRMINO DO CONVÉNIO E 

REALIZAÇÃO DA CONTRAPARTIDA 

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Os prazos aqui estabelecidos são improrrogáveis e o descumprimento das regras 
definidas neste Edital gerará a exclusão do Proponente do processo de seleção. 

19.2. O presente Edital poderá ser revogado, no todo ou em parte, por decisão unilateral da 
Fundação Cultural de Quixada ou por interesse público, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamações de qualquer natureza. 

19.3. Os casos não previstos neste Chamamento Público serão resolvidos pela Comissão 
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de Análise e Avaliação. 

20.4. Em se tratando de casos omissos, em que não haja condições de composição, 
mediação e conciliação, será eleito o foro da Comarca de Quixadá/CE para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas de sua interpretação. 

21. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL 

21.1. ANEXO 1— FICHA DE INSCRIÇÃO 

21.2. ANEXO II - MODELO DO PROJETO 

21.3. ANEXO III - CARTA DE ANUÊNCIA DOS GRUPOS 

21.4. ANEXO IV - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E ÁUDIO. 

21.5. ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO. 

21.6. ANEXO VI - DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DO MENOR 

Quixadá/CE, 10 de janeiro de 2023. 

Clébio Viriato Wbeiro 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 
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ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

DADOS DO PROPONENTE 

NOME: 

RG N°: CPF N°: 

ESTADO CIVIL: NACIONALIDADE: 

ESCOLARIDADE: 

DATA DE NASCIMENTO: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

BAIRRO: 

CIDADE: CEP: ESTADO: 

TELEFONE: EMAIL: 

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL (SE HOUVER) 

NOME: 

RG N°: CPF N°: 

ESTADO CIVIL: NACIONALIDADE: 

ESCOLARIDADE: 

DATA DE NASCIMENTO: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

BAIRRO: 

CIDADE: CEP: ESTADO: 

TELEFONE: EMAIL: 



LINKS (SITE, BLOG, YOUTUBE, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM E GOOGLE+ E 
OUTROS) 

Insira Iinks, preferencialmente do Youtube ou Vimeo, ou de sites de portfólio, para 
demonstrar a atuação cultural. Se privado, deve disponibilizar a chave de acesso. 

INSTAGRAM: 

FAC EBOOK: 

TWITTER: 

SITE/BLOG: 

GOOGLE+: 

YOUTUBE: 

OUTROS: 
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ANEXO II— PROPOSTA ARTÍSTICA 

Descrição da ação a ser realizada no Município de Quixadá, com número de brincantes, período e 
outras informações peculiares ao projeto que mostrem suas especificidades. 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA CULTURAL E SOCIAL DO PROJETO: 

Defender a importância do projeto, como canal de difusão das tradições carnavalescas para a 
cidade de Quixadá e descrever as motivações para realização do projeto, a importância do mesmo 
para 	o 	fortalecimento 	da 	comunidade 	e 	para 	a 	cidade 	de 	Quixadá, 	a 	sustentabilidade 
socioeconômica e ambiental da proposta, por meio de atividades que fortalecem a inclusão social, 
geração de renda, circulação de bens e serviços nos territórios. 

OBJETIVO GERAL: 

Expor de forma clara a finalidade do seu projeto, ou seja, o que realmente você deseja realizar. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Expor de forma clara o detalhamento do objetivo geral, ou seja, descrever quais passos o 

ajudarão a alcançar o objetivo geral. 

CURRICULUM DO PROPONENTE: 

Currículo do proponente e comprovações de atuação e experiência de no mínimo 02 (dois) anos 

de atividades no Ciclo Carnavalesco na cidade de Quixadá. 

HISTÓRICO CULTURAL DO GRUPO: 

Histórico do Grupo e comprovações de atuação e experiência de no mínimo 02 (dois) anos dE 
atividades no Ciclo Carnavalesco na cidade de Quixadá. 
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ANEXO III - CARTA DE ANUÊNCIA DO GRUPO 

Nós, membros 	do 	grupo 	  declaramos anuência 	à 
candidatura ora apresentada, para participação na CHAMADA PUBLICA, 
Para tanto, indicamos 	 como nosso(a) 
representante eresponsável pela candidatura. O grupo está ciente de que o(a) representante 
acima indicado(a) será o(a) responsável porreceber e prestar contas dos recursos financeiros 
deste Edital no caso de o projeto ser contemplado. Deverão ser apresentados cópias do 
documento de identidade válido constando o DOCUMENTO DE IDENTIDADE CIVIL de 
cada assinante anuente. 

Nota 1: A falta da cópia da documentação dos anuentes/representantes para comprovação 
dasassinaturas, é motivo de Inabilitação do proponente. 

Nota 2: Os anuentes que assinarem o documento passam a ser responsáveis solidariamente 
com oproponente na prestação de contas junto a esta Secretaria. 

Nota 3: O proponente/responsável pela candidatura não deverá apresentar seu nome 
comomembro da agremiação neste documento 

Nota 4: NÃO SERÁ PERMITIDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS A POSTERIORI. 
EM HAVENDOINDÍCIOS DE IRREGULARIDADE O PROJETO SERÁ DESCLASSIFICADO. 

Quixadá/CE, 

 

de 	 de 2023. 

     

O coletivo/grupo é composto pelos membros abaixo listados: 
(No mínimo três integrantes) 

MEMBRO 1  

NOME: 

CPF n° 

MEMBRO 1  

NOME: 

CPF n° 
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ANEXO IV - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E ÁUDIO 

Eu, (NOME), (ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), portador(a) da carteira de identidade n° 

(NÚMERO), expedida pelo (ÓRGÃO EXPEDIDOR), inscrito(a) no CPF sob o n° (NÚMERO), 

residente e domiciliado(a) no (ENDEREÇO COMPLETO), na qualidade de representante legal 

do(a) (NOME GRUPO/COLETIVO), autorizo, de forma expressa, o uso e a reprodução de 

som e imagem (fotografias, ilustrações, áudio e vídeo,) sem qualquer ônus, em favor da 

FUNDACÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° XX.XXX.XXX/0001- 

XX, com sede na Rua 	 , n° 	, Centro na cidade de Quixadá/CE, para que a 

mesma os disponibilize para utilização em futuras campanhas institucionais, inclusive em seu 

site na Internet, sem custo para a Fundação Cultural de Quixadá, pelo período máximo de 4 

(quatro) anos após a assinatura do referido instrumento contratual, no Brasil ou no Exterior. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem 

que nada haja a ser reclamado a qualquer título que seja sobre direitos à minha imagem, 

conexos ou a qualquer outro. 

	 /CE, 	de 	 de 2023. 

Assinatura 

TESTEMUNHAS: 
Nome: 
Assinatura: 
CPF: 

2) Nome: 	  
Assinatura: 	  
CPF: 
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ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO 

TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ/CE ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO CULTURAL E A 	 DORAVANTE 
QUALIFICADOS. 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, inscrito no CNPJ. sob 
n° 	 I0001-_, estabelecido na 	 , n°, Bairro 
	  nesta cidade de Quixadá, Estado do Ceará, CEP: 	.-, neste ato 
representado pelo Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADA, brasileiro, portador 
da cédula de identidade RG n° 	 e do CPF n° 	, doravante denominado 
MUNICIPIO e, do outro, 	, inscrita no CNPJ n° /CPF 	, estabelecida na 
	 n° 	, nesta cidade de 	, Estado do Ceará, neste ato representado por 
seu Presidente, o Sr. 	 , (qualificação), , resolvem celebrar o TERMO DE 
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, com fundamento no Processo Administrativo de 
Chamamento Público n° XX.XX.XX, às normas contidas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente Termo tem por objeto a Concessão de Apoio Financeiro para a realização do 
Projeto 	  inscrito na categoria 	 na forma descrita nos termos 
do edital e do projeto selecionado. 
1.2. Este Termo de Concessão vincula-se ao Edital e seus anexos, independentemente de 
transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
2.1. O prazo de vigência do presente Termo de Concessão é de 60 (sessenta) dias a contar 
da sua assinatura, devendo o respectivo extrato ser publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGANTE 
3.1. Caberá à outorgante: 
3.1.1. Liberar os recursos do Apoio Financeiro; 
3.1.2. Acompanhar a execução do objeto deste Termo; 
3.1.3. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso do OUTORGADO não cumprir 
as exigências previstas neste Termo e no respectivo Edital. 
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇOES DO OUTORGADO 
4.1. Caberá ao OUTORGADO: 
4.1.1. Cumprir com o objeto do edital, bem como executar o Projeto de acordo com as 
especificações contidas no Projeto e Planilha Orçamentária, aprovados pela Comissão de 
Seleção, que passam a fazer parte integrante do presente Termo; 
4.1.2. Arcar com todos os custos para a sua realização, inclusive pesquisa, material de 
divulgação e de execução, equipamentos e mão de obra, bem como com os encargos 
trabalhistas, fiscais e sociais decorrentes; 
4.1.3. Responsabilizar por eventuais danos, de quaisquer espécies, causados à Prefeitura 
Municipal de Quixadá, seus equipamentos culturais ou a terceiros, por si, seus prepostos, 
representantes, componentes de grupo, artistas vinculados que tenham como causa a má 
execução do objeto deste Edital, ou então, a ocorrência de negligência, imperícia ou 
imprudência, obrigando-se a arcar com todos os ônus decorrentes. 
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4.1.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo; 
4.1.5. Realizar a prestação de contas. 

Ib...%fl.._..j 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO E ATESTO 
1.1. As ações deverão ser executadas nos locais indicados e aprovados, previamente, pela 
Prefeitura de Quixadá, bem como nas condições especificadas no projeto, a não observância 
destas condições, implicará no não atesto do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de 
reclamação ou indenização por parte da inadimplente. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. As despesas ocorrerão com recursos da Fundação Cultural de Quixadá a partir da 
seguinte Dotação Orçamentária: 1501.13.122.0402.2.063, Elemento de Despesas: 
3.3.50.41.00, Subelemento: 3.3.50.41.99 e Fonte de Recursos: 1500000000. 

CLÁUSULA SÉTIMA — VALOR DO APOIO FINANCEIRO 
7.1. Será devido o montante total de 	 , de acordo com categoria prevista no 
Edital. 

CLÁUSULA OITAVA — CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO 
8.1. O valor acima pactuado será repassado em parcela única, a publicação do extrato do 
Termo de Concessão, emissão da nota de empenho e demais procedimentos administrativos 
necessários para efetivação do pagamento. O pagamento fica condicionado ainda, à 
atualização, se necessária, da documentação de comprovação de regularidade fiscal. 

CLAUSULA NONA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
9.1. O proponente que receber os recursos deverá apresentar a prestação de contas dos 
valores recebidos, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do término da vigência do termo 
e acompanhados dos seguintes documentos: 
9.1.1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas; 
9.1.2. Relatório de Execução Físico-Financeira; 
9.1.4. Relação de Pagamentos; 
9.1.5. Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa; 
9.1.6. Cópia do Termo de Concessão; 
9.1.7. Cópia da Planilha de Custo; 
9.1.8. Nota fiscal, para fins de comprovação da despesa do Termo de Concessão, deverá: 
a) obedecer aos requisitos de validade e preenchimento exigidos pela legislação tributária; 
b) fornecedor fazer constar na nota fiscal identificação com o número do Termo de Concessão 
e nome do projeto, 
c) o outorgado deverá atestar que o material foi recebido ou o serviço prestado; 

9.1.12 - Recibos de pagamentos, exceto quando se tratar de Recibos de Pagamentos 
Autônomos— RPA (exclusivo para Pessoa Jurídica), devendo constar inclusive o número do 
Termo de Concessão e nome do projeto; 
9.1 .13 — Cotação prévia de preços, com obtenção de no mínimo 3 (três) propostas válidas para 
aquisições de materiais e serviços; 
9.1.14 - Comprovantes de pagamentos, (Cheque nominal ou Transferência: TED/DOC/PIX ou 
Ordem Bancária). 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA RESCISÃO 
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10.1. O presente Termo poderá ser rescindido por ato unilateral da OUTORGANTE, pela 
inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, sem que caiba ao OUTORGADO 
direito a indenizações de qualquer espécie com as consequências contratuais e as previstas 
em lei ou regulamento, nos termos do artigo 77 da Lei no 8.666/93, bem como pelos motivos 
relacionados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma legal. 
10.1 .1. A não obtenção de licença ou autorização necessária acarretará na rescisão do Termo 
de Concessão de Apoio. 
10.2. A OUTORGANTE deverá comunicar o OUTORGADO quanto à decisão de rescindir 
unilateralmente o presente Termo mediante expedição de notificação administrativa, a qual 
deverá ser devidamente fundamentada. 
10.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo 
administrativo, assegurando ao OUTORGADO o direito ao contraditório e a prévia e ampla 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1. O OUTORGADO estará sujeito às penalidades previstas no art. 86 e 87, da Lei Federal 
n° 8.666/93, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
12.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Quixadá/CE, com exclusão de qualquer outro, para 
dirimir qualquer questão decorrente do presente instrumento. 
12.2. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

Quixadá/(CE), 	de 	 de 2023. 
TESTEMUNHAS: 
Nome: 
Assinatura: 
CPF: 

2) Nome: 	  
Assinatura: 	  
CPF: 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DO MENOR 

(IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE), inscrito no CPF/CNPJ no 	  

declara para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°. 8.666/1993, que não 

emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e em 

qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 

14 (quatorze) anos. 

	 /ICE, 	de 	 de 2023. 

Assinatura 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO 	( 
** 
'\. 

A Fundação Cultural do Município de Quixadá/CE, torna público que a no período de 

12/01/2023 À 27/01/2023, no horário de 07h30min às 11h30min e 13h30min às 

17h30min, na sala de Comissão Permanente de Licitação, situada na Travessa José Jorge 

Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá/CE, receberá a documentação exigida no Edital de 

Chamamento Público de n° 2023.01.10.01- CHP, referente a CONCESSÃO DE APOIO 

FINANCEIRO ÀS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS NO CARNAVAL POPULAR DE 

QUIXADÁ/2023, a data de abertura dos envelopes contendo os documentos de 

habilitação está agendada para o dia 30/01/2023 as lOhOOmin. O Edital poderá ser 

adquirido junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, ou no portal 

do TCE: www.quixada.ce.gov.br, a partir da publicação deste aviso. 

Quixadá/CE, 11 de janeiro de 2023. 

ClébioViribeiro 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
EXTRATO DE CONTRATOS 

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUITERIANÓPOLIS - EXTRATO DE CONTRATOS N" 
038/2022.01 e 038/2022.02. O Município de Quiterianõpolis torna 
público os extratos de contrato acima oriundos da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 038/2022, OBJETO: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS NO MUNICÍPIO DE 
QUITERIANÓPOLIS - CE. CONTRATADAS: CONSTRUTORA 
SMART LTDA, CNPJ: 23.078.596/000148. VALOR TOTAL: RS 
3.540.531,96 e TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ: 28.036.437/0001-02. VALOR 
TOTAL: R$ 232.293,12. DATA DE ASSINATURA: 10/01/2023, 
PRAZO VIGÊNCIA: 12 Meses. SIGNATÁRIOS: Marcos Ronniely 
Holanda Pedroza, CPF: 021.953.583-35 e Laercio de Sousa Matos, 
CPF: 054.400.583-03. CONTRATANTE: Antonia Adenilce Arceno 
Lima Rodrigues - Ordenadora de Despesas. 

'L_ '\ 
'_ : 

PRÍ1TO MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, Ricardo José 
ArÚj.'Silveira no uso das atribuições legais no Capítulo II - DOS 
AT))S MUNICIPAIS, Art. 89 - Inciso II alínea c) da Lei Orgânica do 

--Município de Quixadá e em conformidade com a Lei Municipal n° 
002/2009 e art.40, §5° do Decreto n°23.03.002/2011. 
RESOLVE, 
Art. 1° - NOMEAR, Comissão Especial de Avaliação para análise de 
pedidos e documentação dos munícipes, objetivando a isenção de 
IPTU, os servidores abaixo descritos: 
1-Tiago Amorim Jorge- matrícula n°0916054- Presidente; 
II- Maria Eurides Comes Lima - matricula n° 806757- Membro; 
111-Cleciane Michely de Queiroz Silva- matricula n° 0916054-
Membro; 
Art. 2° - Revogam-se disposições em contrário. 
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogada as disposições em contrario. 

d REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N° 
002/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Registre - se, publique - se e cumpra - se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá, CE, em 10 de Janeiro de 
2023. 

Quiterianópolis - CE, 11 de janeiro de 2023. 

A." ONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES 
adora de Despesas 

Publicado por: 
José ítalo Alves Costa 

Código Identificador:B8C37BFE 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 
AVISO DE CREDENCIAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A Fundação Cultural 
do Município de Quixadá/CE, toma público que no período de 
12/01/2023 A 27/01/2023, no horário de 07h30min às 1 1h30min e 
13h30min às I7h30min, na sala de Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho 
- Quixadá/CE, receberá a documentação exigida no Edital de 
Chamamento Público de n° 2023.01.10.01- CHP, referente a 
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS AGREMIAÇÕES 
CARNAVALESCAS NO CARNAVAL POPULAR DE 
QUIXADÁJ2023, a data de abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação está agendada para o dia 30/01/2023 as 

Omiti. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão 
~ente de Licitação no endereço já citado, ou no portal do TCE: 
www.quixada.ce.gov.br, a partir da publicação deste aviso. 

Quixadá/CE, 11 de janeiro de 2023. 

CLËBIO VIRJATO RIBEIRO 
Presidente da Fundação Cultural de Quixadá 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:F387E668 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 10.01.001/2023 

PORTARIA N° 10.01.001/2023 

NOMEIA COMISSÃO PARA ANÁLISE DE 
DOCUMENTAÇÃO E PEDIDO DE ISENÇÃO  DE 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - 
IPTU POR MUNÍCIPES, COM BASE NO ART.40, 
§5° DO DECRETO N° 23.03.001/2011 QUE 

RICARDO iosÉ ARA ÚJO SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Helaine Oliveira Nunes 

Código Identificador:01183131` 12 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N°09.01.001/2023 

PORTARIA N°09.01.001/2023 

DLSPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS 
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES ELEITAS 
QUE COMPORÃO O CONSELHO DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
DE QUIXADÁ/CE - CONSEA PARA A GESTÃO 
2023-2025. 

O Prefeito Municipal de Quixadá. Estado do Ceará, no uso das 
atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas, 
considerando a necessidade de nomeação dos representantes do 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Nomeação dos Membros do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional como membros titulares e 
suplentes do CONSEA de Quixadá, representando a Categoria 
Governamental: 

Órgãos Governamentais 
Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social 
TITULAR - Maria Jaqueline Silva Alves 
SUPLENTE- Maria José Meio Maciel 
Representantes da Secretaria de Educação 
TITULAR - Liduina Lavor 
SUPLENTE - Matheus Oliveira de Almeida Costa 
Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e 
Agricultura Familiar 
TITULAR - Francisco Juscelino Mesquita 
SUPLENTE - Charles Drumont da Cruz Macedo 

Órgãos não governamentais 
Representantes do Centro de Desenvolvimento do Trabalho 
Integrado ao Social - COTIS 
TITULAR - Maria Cliciane da Silva Oliveira 
SUPLENTE - Marliete Campos Roque 
Representantes do Instituto Educacional e de Desenvolvimento 
Profissional São João Paulo II - FADAT 

98 www.diariomunicipal.com.br/aprece  
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Luir Inácio Lula da Silva. 
que riso acompanhou as de 
outros auxiliares ao longo da 
semana passada. Ele eslava 
acompanhado da primeira-
-dama, lanja da Silva, do vi-
ce-presidente Geraldo Alck' 
mio e ministros. 

Violações 
Em seu discurso de posse. 

Sônia Guajaiara, a primeira 
indígena a ocupar um cargo 
de ministra, afirmou que os 
povos originários vivem uma 
crise humanitária no Brasil. 
Ele citou como causas as in- 
vasões de scrritõrios, o des-
matamento, o garimpo ilegal. 
a falta de assi,st0ncia adequa-
da cm saude e saneamento, 
entre outros. 
'Não é mais possivel cosi 

vivermos com povos isadige' 
nas submetidos a toda sorte 
de males, como desnutrição 
infantil e de idosos, mala' 
ria, violação de mulheres e 
meninas e altos índices de 
suicídio. Presidente Lula, 
arrisco dizer, tens exagero. 
que muitos povos indígenas 

vivem uma verdadeira crise 
humanitária em nosso pais 
agora estou aqui para traba-
lharmos juntos, para acabar 
com a normalização deste 
estado inconstitucional que 
se agravou nestes últimos 
anos' afirmou. 

Questão climática 
Guajaiara também falou 

da cmergància climática e de 
como os territórios indígenas 
são essenciais no combate ao 
aquecimento global. 

"Se, antes, as demarcações 
tinham enfoque sobretudo na 
preservação da nossa cultura. 
novos estudos vem demons 
trando que a manutenção 
dessas arcas tem uma un-
porsinria ainda mais alsran-
gente, sessão fundamentais 
para a estabilidade de ecos-
sistemas em todo o planeta, 
assegurando qualidade de 
vida, inclusive nas grandes 
cidades. Dai a importásseis 
de reconhecer os direitos ori-
ginásios dos povos indígenas 
sob as terras em que vivem' 
disse a ministra. 

Fortaleza, Ceara, Brasil Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 O ESTADO 
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Governo deve manter Sonha Guajajara diz que povos 
mínimo emR$1.3" , 

e adiar adicional 	indigenas vivem crise humanitária 
Sônia Guajajara tomou posse no Ministério dos Povos Indígenas e Anielle 
Franco assurniuoMinistério da Igualdade Racial, ontem, no Palácio do Planalto. 

O governo de Luiz Inácio 
Lula da SU a (P7) deve segurar 
o reajuste tidiCiOiiaI do salario 
minimo para evitar o custo 
extra de até ES 7.7 b~ que 
precisaria ser acomodado me-
diante cortes cm outras áreas. 
Com  isso, o piso deve ser man-
tido cm RS 1.302. 

Na transição, auxiliares do 
presidente indicaram a possi-
bilidade de o mintrito ser 
yus 	vamente, para 

 rea- 
R5 

1.3 	verba de ES 6.8 
bilha..0 	reservada no Orça- 
monto para esse fim. 

No fim de 2022. porém, 
houve um aumento significa-
tivo no número de beneficiá-
rios do INSS (Instituto Nacio 
sial do Seguro Social), cujos 
pagamentos são atrelados ao 
salarir' minimO. 

Técnicos da SOF (Secre-
ursa de Orçamento Federal) 
emitiram um alerta de quei 
nesse novo contexto, o reajus-
te adicional teria impacto de 
nsais 8.5 7,7 bilhões além do 
valor ta reservado. 

O grupo favorável à manu-
tenção do s'alor atual argumen-
ta que o mínimo de ES 1.302, 
fixado ainda no governo Iam 
Bolsonaro (PL), já representa 
um aumenta real rio relação 
ao siso passado. Por isso, a pro-
messa de valortzaçâo e consi-
derada cumprida por essa ala. 
O ganho de 1.59b foi in-

clusive citado em discurso do 
vice-presidente Gemido Alck-
mm (P58), também ministro 
do Desenvolvimento, Indús-
tria. Comércio e Serviços, na 
re.terial da última 
scsi 	6). 
A .. trapartida politica 

sugerida pela equipe de Lula 
é acelerar as discussões sobre 
uma política permanente de 
valorização do salário mi' 
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CENTRO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS FORTALEZA 
o sindicato do, TrabaRoadorfl e. Carrilho T.légr,tos . Similar., 
do Estada do Cacei ISINTPCI.CEI. pata o,in'Pnnsenio dar 7n4101'CiaS 
cnntdsr na Co o' 7783-19 Lm Õo Gr.ns efomna a Empossa H',00 Inc 
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17.54, Cajazoiras Fortapza -CO, e-,loroo paralisando sua, ,nvtdadoo a 
parar das 501009 do dia lede Janeiro Se 2023. por 2411,. em protesto 
S0 oic compo,rnonto 4a NR 24 por paris do. Correios e das pensaria, 
ConA000s do trabalho. Calor ,nteoso, baoIoairsu entupidos. faltando 
ChuoO,rOr para banho. .mbionto quente a Osatubra: P30a nesse para
separavas do objetos, pmjod.candO o tempo do 0010092 externa: Falta 
do empregados para nioluar os 8012*5 dos 0150105 na chagada 450 

Em uma cerimônia Car-
regada de emoção, apenas 
três dias após os atos ter-
roristas que depredaram 
os prédios da República. 
tomaram posse nesta quar-
ta-feira (II). no Palácio do 
Planalto, as ministras Sõ-
xis Guajajara, no Ministe. 
rio dos Povos Indígenas. e 
Aniclle Franco, no Ministé-
rio da Igualdade Racial. 

As cerimônias de ambas. 
que não seriam realizadas 
conjuntamente. tiveram que 
ser remarcadas em uma só 
solenidade após o vanda-
lismo golpista do domingo 
(8). A união acabou geran-
do um encontro simbólico 
da riqueza ancestral que 
compõe a identidade bra-
sileira. Povos de terreiro, 
e sua herança africana, ao 
lado de indígenas de dife-
rentes etnias, coloriam o 
Salão Nobre do Palácio do 
Planalto e emocionaram as 
centenas de presentes. 

Desta ver, a assunção mi-
nisterial contou com a pre-
sença do próprio presidente 
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A nova ministra lambem 
chamou a atenção da socie-
dade para a preservação do 
planeta, 'Nos não somos os 
únicos que necessitam aqui 
viver. Nos apenas coabita-
mos a mãe Terra junto com 
milhões de outras espectes. 
O desprezo por cosas outras 
formas devida, as praticas de 
desmatamento intenso feitas 
sempre cm nome da econo-
mia de corto prazo. têm efei-
tos devastadores para o fulo-
rode todos nós': alertou. 

Gua,aiara aproveitou para 
anunciara recriação do Con' 
selo Nacional de Política 
lndigenista, extinto em 2019, 
pelo governo anterior. F0 
conselho) garante a partici-
pação paritána entre repre 
sentações indígenas de to-
dos os estados brasileiros e 
órgãos do executivo federal",  
enfatizou a ministra. 

Ao final do discurso da mi-
nistra dos Povos indígenas, o 
povo Terena ter uma apresen-
tação da Dança da Ema. .uais c5lItEL550 ACUSE 
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nimo, que leve cm conside-
ração o crescimento do PIB 
(Produto Interno Bruto), 
além da inflação, 

A proposta deve ser dis-
cutida com centrais sindicais 
para ser anunciada ainda no 
primeiro semestre. O anuncio 
do inicio dessas conversas será 
feito na proxsma semana pelo 
rniruatro do Trabalho. Luiz 
Marinho (P1). 

Uma das ideias é garantir 
um reajuste real pela media de 
crescimento do P14 dos últi-
mos cinco anos. Essa proposta 
porém, ainda não está fechada 
e terá debatida com os repre-
sentantes dos trabalhadores. 

Assim como cm outras 
medidas debatidas nas etapas 
iniciais do governo, o tema do 
salário msnuno opõe Integran-
tes da ala política e da equipe 
econômica de Lula. 
O primeiro time conside-

ra o novo aumento ainda cm 
2023 una cartão de visitas im-
portaste do presidente para 
sua base eleitoral, dado que o 
salário nasnimo foi um tema 
bastante explorado durante a 
campanha. Lula promete re-
tomar a política de valorização 
adotada em governos do PT 
acima da inflação 

Durante a campanha, che-
gou-se a cogitar um aumento 
complementar no Dia do Tra 
ba8io, cm 1' de maio, ideia 
retomada mais recentemente 
pela ala política. 

O grupo econômico, por 
sua ver, defende cautela com 
decisões que tenham impac-
to considerável sobre as con-
tas públicas. A avaliação pre-
liminar e de que é prudente 
aguardar dados mais sólidos 
sobre a base de beneficiários 
do INSS para ter maior clare-
ca dos numeras. 


