
 

SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022   
EDITAL “EDÉCIO CORREIA LIMA”  

 
 

A Prefeitura municipal do Ipojuca, inscrita no CNPJ nº 11.294.386/0001-08, por 
intermédio da Secretaria Especial de Cultura, em cumprimento ao artigo 4º, da Lei 
Municipal n.º 2.055/2022, torna público o presente Edital de Chamamento Público, com 
o objetivo de definir os requisitos e procedimentos para concessão da PREMIAÇÃO  do 
Benefício Emergencial  Municipal - BEM Carnaval, destinado aos artistas, atrações 
culturais e outros participantes que atuaram da Programação Carnavalesca do Ipojuca, 
nos anos de 2019 e/ou 2020, visando a eventual e futura execução de contrapartidas, 
em que os beneficiários passam a integrar a Programação Cultural da Secretaria Especial 
de Cultura, conforme Calendário Oficial - Lei Municipal n.º 1.990/2020, nos termos e 
condições firmadas abaixo e, no que couber, como aplicação subsidiária, o que 
determina a Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
1. DA JUSTIFICATIVA  
 
1.1. Os recentes dados mostram um crescimento, no Estado de Pernambuco, do número 
de pessoas contaminadas com síndromes respiratórias agudas graves. Nesse sentindo, 
tornou-se inviável a realização de um carnaval de rua tradicional, bem como das 
festividades tradicionais do Município. 
  
Porém, conforme dispõe o artigo 5º da Lei Municipal n.º 1.993 de 14 de dezembro de 
2020, é de responsabilidade do Poder Público Municipal planejar, fomentar e assegurar 
políticas públicas de preservação e promoção da valorização do patrimônio cultural 
material e imaterial do Município, além de estabelecer condições para o 
desenvolvimento da economia da cultura.   
 
Nesse sentido, este edital de credenciamento e habilitação, em cumprimento a Lei 
Municipal n.º 2.055/2022, visa definir os requisitos e procedimentos para concessão de 
Premiação, destinado a artistas, atrações artísticas e outros participantes que atuaram 
da Programação Carnavalesca do Ipojuca nos anos de 2019 e/ou 2020,  objetivando 
eventual e futura execução de contrapartidas, em que os beneficiários passam a integrar 
a Programação Cultural da Secretaria Especial de Cultura, conforme Calendário Oficial - 
Lei Municipal n.º 1.990/2020. 
 
A presente ação, a ser executada pela Secretaria Especial de Cultura, tem a finalidade 
de promover apresentações de artistas e grupos ligados às festividades carnavalescas, 
buscando garantir a preservação da tradição e a geração de renda para a classe artística, 
que ainda é a mais atingida pelos impactos da Pandemia Covid-19. 
 
2. DO OBJETIVO 
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2.1. Este edital busca estabelecer os requisitos para concessão do Benefício Emergencial 
Municipal - BEM Carnaval, destinado a artistas, atrações artísticas e outros participantes 
que atuaram da Programação Carnavalesca do Ipojuca nos anos de 2019 e/ou 2020, 
visando a eventual e futura execução de contrapartidas, em que os beneficiários passam 
a integrar a Programação Cultural da Secretaria Especial de Cultura, conforme 
Calendário Oficial - Lei Municipal n.º 1.990/2020. 
 
2.2. Para efeito deste Edital, o Benefício concedido terá caráter de PREMIAÇÃO, 
conforme dispõe o artigo n.º 3º da Lei Municipal n.º 2.055/2022. 
 
3. DA COMISSÃO TÉCNICA: 
 
3.1. A Comissão Técnica será nomeada pelo Secretário Especial de Cultura e será 
composta de 03 (três) funcionários representantes da Secretaria Especial de Cultura – 
SECULT. 
 

4. DOS CONCEITOS 
 
4.1. Os termos utilizados neste edital terão a seguinte conceituação: 
 
a) Cantor/Cantora: artistas do segmento da música que se apresenta com banda, que 
tem como nome artístico, o próprio nome do cantor e /ou da cantora, e que se 
apresenta com repertórios do gênero musical carnavalesco, com no mínimo 04 (quatro) 
componentes, com CNPJ, ou apenas com representação de Pessoa Física, com ou sem 
fins lucrativos, e que comprovadamente tenham atuado na Programação Carnavalesca 
do Ipojuca nos anos de 2019 e/ou 2020; 
 
b) Orquestra de Frevo: coletivos de músicos que formam grupo musical, constituido por 
instrumentos de sopro, com gênero musical FREVO/CARNAVAL, com no mínimo 10 (dez) 
componentes, com CNPJ ou apenas com representação de Pessoa Física, com ou sem 
fins lucrativos, e que comprovadamente tenham atuado na Programação Carnavalesca 
do Ipojuca nos anos de 2019 e/ou 2020; 
 
c) Grupos da cultura popular do ciclo carnavalesco: coletivos culturais que formam 
grupo musical, ou apresentações artisticas, como maracatus, grupos percussivos e 
bonecos gigantes, constituidos por elementos do ciclo carnavalesco, com no mínimo 10 
(dez) componentes, com CNPJ ou apenas com representação de Pessoa Física, com ou 
sem fins lucrativos, e que comprovadamente tenha atuado na Programação 
Carnavalesca do Ipojuca nos anos de 2019 e/ou 2020; 
 
d) Bandas: coletivos de músicos que formam um conjunto, com repertórios do gênero 
musical carnavalesco, como no mínimo 05 (cinco) componentes, com CNPJ ou apenas 
com representação de Pessoa Física, com ou sem fins lucrativos, e que 
comprovadamente tenham atuado na Programação Carnavalesca do Ipojuca nos anos 
de 2019 e/ou 2020; 
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e) Proponentes habilitados participantes dos Concursos de Rei Momo e Rainha, 
Concursos de Fantasias e Concurso de La Ursa: pessoas que foram habilitados a 
participar dos concursos realizados pela Secretaria de Cultura, nas programações dos 
Bailes Municipais realizados nos anos de 2019 e/ou 2020. 
 
 
5. DOS PARTICIPANTES 
 
5.1. Poderão participar deste Edital artistas, atrações culturais e outros participantes 
inscritos no Cadastro Artístico Cultural do Ipojuca - CACI que, comprovadamente, 
tenham sido CONTRATADOS E/OU PARTICIPADO oficialmente na Programação 
Carnavalesca do Ipojuca nos anos de 2019 e/ou 2020, realizada pela Secretaria Especial 
de Cultura, que sejam domiciliados no Município do Ipojuca e que se enquadrem, 
quando da(s) contratação(ões) e/ou participação(ões), em uma das seguintes categorias:  
 

5.1.1. Cantores e Cantoras; 
5.1.2. Orquestras de Frevo; 
5.1.3. Bandas; 
5.1.4. Grupos da Cultura Popular; 
5.1.5. Proponentes habilitados participantes dos Concursos de Rei Momo e 
Rainha, Concursos de Fantasias e Concurso de La Ursa. 

 
5.2. Para base de classificação consideraremos o tempo de atividade de cada 
beneficiário, exceto no caso dos habilitados em concursos, que serão classificados em 
ordem alfabética. 
 
6. DOS  IMPEDIMENTOS 
 
6.1. NÃO poderão participar deste edital: 
 

a) Integrantes da Comissão de Análise e Seleção deste edital; 

b) Servidores efetivos, titulares de cargos comissionados e terceirizados da Secretaria 
Especial de Cultura; 

c) Interessados que estejam impedidos de contratar com a Administração Pública ou 
de receber recursos públicos, por decisão judicial ou administrativa; 

d) Representação de artista ou atração artística por empresário ou produtor cultural, 
ressalvados os casos de Microempreendedor Individual - MEI, desde que seja o 
próprio artista. 

 
7. RECURSOS FINANCEIROS: 
 
7.1. As despesas decorrentes da presente Chamada ocorrerão por conta da Dotação 
Orçamentária do Fundo Municipal de Cultura. 
Funcional Programática: 13.122.3304.2333. 
 
8. DA PROGRAMAÇÃO 
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8.1. A programação de execução das contrapartidas será elaborada pela Secretaria 
Especial de Cultura, em observância a Lei Municipal n.º 1.990/2020 - Lei do Calendário 
Oficial do ipojuca, que por sua vez, comunicará aos habilitados o dia, local e horário das 
apresentações e/ou gravações; 
 
8.2. Das Contrapartidas: 
 

CATEGORIAS CONTRAPARTIDA 

CANTORES E CANTORAS Participar de uma apresentação promovida pela 

Prefeitura do Ipojuca, em data oportuna, a ser 

informada previamente pela Secretaria Especial 

de Cultura, respeitados os protocolos sanitários 

vigente em função da pandemia do COVID-19.  

ORQUESTRAS DE FREVO 

BANDAS 

GRUPOS DA CULTURA POPULAR 

PROPONENTES HABILITADOS 

PARTICIPANTES DOS CONCURSOS 

DE REI MOMO E RAINHA, 

CONCURSOS DE FANTASIAS E 

CONCURSO DE LA URSA 

 

Não haverá contrapartida 

 
9. CRONOGRAMA: 
 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 11/03/2022 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 14/03/2022 a 25/03/2022 

ANÁLISE 28/03/2022 a 31/03/2022 

PREVISÃO DA DIVULGAÇÃO DOS HABILITADOS E 

INABILITADOS (PRELIMINAR) 

01/04/2022 

PREVISÃO DO PERÍODO RECURSAL 04/04/2022 a 05/04/2022 

PREVISÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS 

RECURSOS E RESULTADO FINAL DOS(DAS) 

HABILITADOS(AS) E INABILITADOS(AS)  

06/04/2022 

PAGAMENTO 

Cantor/Cantora, Orquestras de Frevo, Bandas e 

Grupos da Cultura Popular 

Até 30 (trinta) dias após 

assinatura do Termo de 

Compromisso. 
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PAGAMENTO 

Participantes habilitados em Concursos 

Até 30 (trinta) dias após 

divulgação do Resultado 

Definitivo. 

 
9.1. Todos os prazos estabelecidos no calendário deste edital poderão ser 
prorrogados/suspensos por necessidade de ordem técnica e/ou operacional a critério 
da Secretaria Especial de Cultura. 
 
10. DO VALOR: 
 
10.1. O pagamento do Benefício Emergencial Municipal terá caráter de PREMIAÇÃO e 
será feito em parcela única, condicionado à validação da inscrição, observados os 
seguintes limites: 
 

10.1.1. 100% do valor unitário do cachê recebido no Ciclo Carnavalesco 2020 (ou 
no Ciclo Carnavalesco 2019, para aqueles que não se apresentaram em 2020) 
para cantores, cantoras, orquestras de frevo, bandas e grupos da cultura 
popular, sendo o valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e limitado ao teto 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
 
10.1.2 Valor unitário específico, limitado ao valor de um salário mínimo vigente, 
como valor de referência, para os Participantes Habilitados nos Concursos de 
Rei Momo e Rainha, Concursos de Fantasias e Concurso de La Ursa dos Ciclos 
Carnavalescos de 2019 e/ou 2020. 

 
10.2. Os habilitados selecionados a partir deste edital receberão os valores brutos, de 
acordo com cada categoria informada acima, os quais SERÃO RETIDOS NA FONTE O 
VALOR REFERENTE AOS IMPOSTOS, DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS PREVISTAS NA 
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO; 
 
10.3. Os pagamentos ocorrerão por meio de depósito em conta corrente fornecida pelo 
proponente. 
 
11. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS / DA INSCRIÇÃO:  
 
11.1. O recebimento da inscrição e dos documentos relativos ao 
credenciamento/habilitação realizar-se-á na Secretaria Especial de Cultura, de segunda 
a sexta, no horário de 08h às 14h. Os documentos deverão ser entregues dentro de 
envelope lacrado, contendo, externamente, as seguintes informações:  
 
1. Prefeitura Municipal do Ipojuca 
2. Secretaria Especial de Cultura 
3. Chamamento Público nº ____/____/2022 
4. Envelope único (credenciamento/habilitação) 
5. Nome, CPF/CNPJ e endereço do interessado. 
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11.2. Não serão aceitos os documentos entregues após o horário estabelecido no 
presente edital.  
 
11.3. Cada artista ou grupo cultural poderá se inscrever, UMA ÚNICA VEZ, como Pessoa 
Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ). 
 
11.4. O(a) artista ou grupo cultural não poderá ser representado por pessoa jurídica 
ou por empresário exclusivo 
 
11.5. A inscrição só será concluída após o preenchimento total das informações 
constantes no formulário de inscrição e envio da documentação. 
 
12. DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
12.1. Os interessados, em participar deste chamamento público, deverão apresentar, 
além dos Formulários (anexos) preenchidos, A TÍTULO DE 
CREDENCIAMENTO/HABILITAÇÃO, até a data, horário e local indicado no presente 
instrumento, a seguinte documentação: 
 
  I - PESSOA FÍSICA  
 
a) Cópia de RG E CPF do Proponente/Representante Legal; 
b) Comprovante de residência do Proponente/Representante Legal;  
c) Cópia do PIS/PASEP ou NIS/NIT do Proponente/Representante Legal; 
d) Declaração de Grupo (Anexo II) com assinatura de, no mínimo, quatro (4) integrantes 
da atração, indicando o(a) representante, que também deverá ser integrante do grupo 
cultural.  
OBS.: O(A) representante do grupo cultural não deverá assinar a Declaração. 
e) Cópia de RG e CPF dos integrantes que assinam a Declaração de Grupo; 
f) Cópia do cabeçalho do extrato de conta bancária (CONTA PESSOA FÍSICA) ativa, para 
fins de pagamento em nome do Representante Legal;  
g) Comprovante de Participação/Contratação com a Prefeitura Municipal do Ipojuca, 
referente a  atuação na Programação Carnavalesca do Ipojuca nos anos de 2019 e/ou 
2020, realizada pela Secretaria Especial de Cultura.   
 

 III - PESSOA JURÍDICA: 

 

a) Cartão de CNPJ, atualizado do ano vigente e emitido com data anterior à data 
de inscrição; 
b) Cópia de RG E CPF do Representante Legal; 
c) Comprovante de residência do Representante Legal;  
d) Cópia do Contrato Social consolidado e alterações. Registro de Empresa Individual ou 
Certificado de Microempreendedor individual (MEI), para casos de empresas com fins 
lucrativos e nos casos de entidades sem fins lucrativos, Estatuto Social com a última ata 
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de eleição e posse da Diretoria executiva e conselho, devendo tais documentos serem 
registrados na junta comercial do Estado e autenticados em cartório. 
e) Comprovante de endereço da sede da empresa ou entidade, conforme última 
alteração contratual ou ata vigente. 
f) Cópia do cabeçalho do extrato de conta bancária (CONTA PESSOA JURÍDICA) ativa ou 
cópia do cheque em nome da PESSOA JURÍDICA.  
g) Comprovante de Contratação com a Prefeitura Municipal do Ipojuca, referente a  
atuação na Programação Carnavalesca do Ipojuca nos anos de 2019 e/ou 2020, realizada 
pela Secretaria Especial de Cultura. 
 
12.2. Os Participantes habilitados em concursos deverão se inscrever como Pessoa 
Física.  
 
12.3. As Certidões Negativas de Débitos estão dispensadas, de acordo com a 
Recomendação Conjunta TCE/MPCO n.º 05/2021, de 26 de julho de 2021. 
 
13. HABILITAÇÃO: 
 
13.1. Esta etapa consiste na habilitação da inscrição apresentada pelo artista ou grupo 
cultural, através da análise da documentação apresentada no ato da inscrição e que será 
realizada por equipe técnica composta conforme item deste edital. 
 
13.2. A análise da documentação apresentada pelo interessado poderá resultar em 
indeferimento do Benefício, na hipótese de não serem preenchidas as condições 
estabelecidas na Lei Municipal n. 2.055/2022 e no edital de chamamento.  
 
13.3. O resultado dos habilitados(as) e inabilitados(as) será publicado no site da 
Prefeitura Municipal do Ipojuca. 
 
13.4. Os inscritos inabilitados poderão recorrer da decisão no prazo previsto no item 10, 
através do preenchimento e protocolo de recurso. Os pedidos de recurso enviados fora 
do período estabelecido deste Edital, não serão reconhecidos ou considerados como 
válidos. 
 
13.5. A falta de documentos de credenciamento do representante, conforme 
mencionado no subitem anterior, ou a incorreção destes, não acarretará inabilitação da 
atração interessada, mas impedirá o representante de responder pela referida atração. 
 
14. PENALIDADES: 
 
14.1. O presente edital é regido pela Lei Municipal n.º 2.055/2020, e, no que couber, 
como aplicação subsidiária, o que determina a Lei Federal nº 8.666/1993, cabendo a 
aplicação de todas as penalidades previstas na Lei, sem prejuízo da aplicação de outras 
medidas e penalidades cabíveis nas esferas cível e criminais. 
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14.2. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à 
realização deste Edital, implicará no cancelamento da inscrição, sendo declarados nulos 
de pleno direito todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de 
caráter judicial, resguardado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.3. A constatação de irregularidade nas documentações apresentadas ou inexecução 
da contrapartida no prazo previsto poderá implicar no impedimento do beneficiário de 
concorrer aos editais da Secretaria Especial de Cultura por 01 (um) ano, mediante 
procedimento no qual se assegure o contraditório, assim como no dever de devolução 
dos recursos recebidos (devidamente corrigidos), sujeitando-o ainda às sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
15. PAGAMENTO: 
 
15.1. O pagamento da premiação para as categorias de cantor/cantora, orquestra de 
frevo, bandas e grupos da cultura popular será efetuado em até 30 (trinta) dias após 
assinatura do Termo de Compromisso, em conta bancária indicada. No caso dos 
participantes habilitados em concursos, o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) 
dias após a divulgação do Resultado Definitivo.  
 
15.2. No caso de Orquestras de Frevo, Bandas e Grupos da Cultura Popular sem 
constituição jurídica, os recursos serão repassados aos Representante indicados 
expressamente no ato de inscrição. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1. O presente edital e seus anexos, bem como o Resultado Preliminar e Resultado 
Final, ficarão à disposição dos interessados no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, no sítio 
eletrônico da Prefeitura do Ipojuca (https://www.ipojuca.pe.gov.br/). 
 
16.2. A inscrição do Proponente implicará a prévia e integral concordância com todas as 
normas desta Convocatória, bem como demais regulamentações a ele vinculadas.  
 
16.3.  Considerando a natureza assistencial da Lei Municipal n° 2.055/2022, a concessão 
do BEM Carnaval, como também o valor a ser recebido como premiação, não servirão 
de referências para enquadramento de categoria e valor de cachê em contratações e/ou 
em editais futuros publicados.  
 
16.4. OS TRIBUTOS PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, SERÃO DESCONTADOS 
DOS VALORES. 
 
16.5. Nos termos do que dispõe a Lei Federal 9.610/1998 (Direitos Autorais), os inscritos 
autorizam a Secretaria Especial de Cultura a arquivar, armazenar e divulgar os resultados 
da inscrição ou os materiais enviados em diferentes plataformas digitais sob sua 
responsabilidade, com fins educativos e culturais, de acordo com as modalidades 
previstas na referida Lei.  

http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-cultura
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16.6. Os beneficiários assumem a obrigação de executar a contrapartida quando 
convocados e as determinações previstas neste Edital e na Lei Municipal n.º 2.055/2022. 
 
16.7. A constatação de irregularidade ou inexecução da contrapartida no prazo previsto 
poderá implicar no impedimento do beneficiário de concorrer aos editais da Secretaria 
Especial de Cultura por 01 (um) ano, mediante procedimento no qual se assegure o 
contraditório, assim como no dever de devolução dos recursos recebidos (devidamente 
corrigidos), sujeitando-o ainda às sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
16.8. O proponente contemplado assume exclusiva e irrestrita responsabilidade por 
quaisquer reivindicações relacionadas à sua participação, fundamentadas em possíveis 
violações de direito de imagem, de voz, de propriedade intelectual e conexos, plágio ou 
qualquer violação de direitos de terceiros, respondendo exclusivamente por qualquer 
dano e/ou prejuízo em decorrência dessas ações, inclusive pela omissão de informações. 
 
16.8. Os casos omissos ficarão a cargo da Secretaria Especial de Cultura do Ipojuca.  
 
16.9. No interesse da Administração Pública e sem que caiba aos proponentes qualquer 
tipo de indenização, fica assegurado à autoridade competente anular ou revogar, no 
todo ou em parte, o presente Chamamento, a qualquer tempo, disto dando ciência aos 
interessados. 
 
16.10. Todos os campos do formulário de inscrição e declarações que compõe este edital 
constituem autodeclaração e em caso de utilização de falsa autodeclaração, os 
proponentes incorrerão nas penalidades previstas no Código Penal, conforme artigos 
171 e 299 da Lei nº 2.848/40. 
 
16.11. Fica eleito o foro do Ipojuca para dirimir quaisquer questões ou demandas 
referentes a este processo.  
 
16.12. As informações, dúvidas e outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital 
serão  prestados presencialmente na Secretaria Especial de Cultura, ou através do e-mail 
secretariadeculturaipojuca@gmail.com, ou ainda, por meio dos telefone (81) 3551-
2670. 
 
16.13. As datas e prazos previstos neste edital poderão ser alterados/suspensos por 
necessidade de ordem técnica e/ou operacional a critério da Secretaria Especial de 
Cultura. 

Ipojuca, 11 de março de 2022. 

Jorge Henrique Ramos Soares 
Secretário Especial de Cultura 

 
 

 

mailto:salvaguardalabpe@gmail.com/%22/%22%22
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ANEXO I  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

DADOS PESSOAIS 

NOME DO PROPONETE: 

RG/ORGÃO EMISSOR/UF:  CPF/MF n.º  

ENDEREÇO:  

BAIRRO: COMPLEMENTO: 

TELEFONE:  E-MAIL: 

NÚMERO DO NIS/NIT OU PIS/PASEP:  

INFORMAR CNPJ CASO SEJA PESSOA JURÍDICA:  

TEMPO DE ATIVIDADE DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA/ARTISTA:  

 

Caso seja Representante Legal: 

DADOS DA ATRAÇÃO QUE REPRESENTA (Orquestra, Banda, Grupo da Cultura Popular) 

NOME: 

CNPJ n.º (caso houver): 

 
Categoria que deseja se inscrever (de acordo com o artigo 2º da Lei n.º 2.055/2022): 

(só será permitida 01(uma) única inscrição por Proponente e/ou Atração) 
 

(    ) CANTOR/CANTORA; 

(    ) ORQUESTRA DE FREVO;  

(    )  BANDA; 

(    ) GRUPO DA CULTURA POPULAR; 

(  ) PROPONENTES HABILITADOS PARTICIPANTES DOS CONCURSOS DE REI 

MOMO E RAINHA, CONCURSOS DE FANTASIAS E CONCURSO DE LA URSA. ANO 

DO CONCURSO: _____________ 

 
IPOJUCA, _______ de __________ de 2022. 

 
___________________________________________ 

Assinatura do Proponente/Representante Legal 
OBS: Este Formulário deverá ser entregue na Secretaria Especial de Cultura dentro do prazo 
previsto no Edital, devendo estar anexado todos os documentos obrigatórios. 
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ANEXO II  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRUPO 

O Sr. (a) ____________________________________________, portador do RG n.º 
_______________,  e do CPF nº ____________________, é INTEGRANTE E REPRESENTANTE 

da(o) _____________________________________ (atração artística), podendo para isso 
receber e efetuar pagamentos, emitir notas declaratórias, junto à Secretaria Especial de Cultura 
e demais Órgãos Competentes, empresas e entidades, enfim todo e qualquer ato que diz 
respeito à apresentação da mesma. 

Assim AUTORIZAMOS:  

1. O recebimento da premiação, a ser depositado em conta bancária, conforme dados bancários 
indicados na Inscrição.  
 

Além disso, DECLARAMOS estar cientes de que:  

2. A premiação concedida terá obrigatoriamente a retenção de impostos e outros tributos, de 
acordo com os respectivos regimes tributários aplicáveis e as alíquotas previstas na legislação em 
vigor à época do pagamento. 

3. O Município do Ipojuca não se responsabilizará se o Representante fizer destinação dos 
recursos do prêmio em desacordo com o acordado om os demais integrantes, ou por qualquer 
outra irregularidade praticada na destinação dos recursos.  

4. A atração cumprirá com as regras do Edital, estando de acordo com seus termos e vedações.  
 
 
1. Nome: ______________________________________________________ 
RG n.º:__________________________    CPF/MF n.º:___________________________ 
 

Assinatura: ___________________________________ 
 
2. Nome: ______________________________________________________ 
RG n.º:__________________________    CPF/MF n.º:___________________________ 
 

Assinatura: ___________________________________ 
 
3. Nome: ______________________________________________________ 
RG n.º:__________________________    CPF/MF n.º:___________________________ 
 

Assinatura: ___________________________________ 
 
4. Nome: ______________________________________________________ 
RG n.º:__________________________    CPF/MF n.º:___________________________ 
 

Assinatura: ___________________________________ 

 

Ipojuca, ______ de _____________ de 2022 
OBS.: Deverá ser anexado Cópias do RG, CPF e Comprovante de Residência dos 
membros integrantes que assinam a Declaração. 



 

SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

ANEXO III  

 DECLARAÇÃO DE ENQUANDRAMENTO NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 
2.055/2022 E DO ITEM 5 DESTE EDITAL – HABILITADOS EM CONCURSOS  
 

 

EU, ___________________________________________________(NOME DO 

PARTICIPANTE DO CONCURSO XXXXX, DO ANO XXXX), portador(a) da Carteira de 

Identidade no _________________, e do CPF no _______________________, DECLARO, 

que me enquadro em uma das categorias previstas no artigo 2º da Lei n.º 2.055/2022 e 

do Item 5 deste edital. 

 

Ipojuca, ______ de ___________ de 2022. 

 

_____________________________________________ 
(NOME E ASSINATURA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

ANEXO III 

 DECLARAÇÃO DE ENQUANDRAMENTO NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 
2.055/2022 E DO ITEM 5 DESTE EDITAL - CANTOR/CANTORA, OSQUESTRAS DE FREVO, 

BANDAS E GRUPOS DA CULTURA POPULAR 
 

 

A _____________________________________________ (NOME DA ATRAÇÃO 

ARTÍSTICA), inscrita no CNPJ n°. _____________________________ (SE HOUVER), por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

____________________________________________ (NOME DO REPRESENTANTE), 

portador(a) da Carteira de Identidade no ________________, e do CPF no 

__________________, DECLARA, que se enquadra em uma das categorias previstas no 

artigo 2º da Lei n.º 2.055/2022 e do Item 5 deste edital. 

 

Ipojuca, ______ de ___________ de 2022. 

 

_____________________________________________ 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

 ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO VEDAÇÃO - ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL N.º 2.055/2022 - 

HABILITADOS EM CONCURSOS  

 

Eu, _________________________________________________ (NOME DO 

PARTICIPANTE DO CONCURSO), portador(a) da Carteira de Identidade no 

____________________, e do CPF no __________________, DECLARO, que NÃO me 

enquadro nas vedações previstas no artigo 5º da Lei n.º 2.055/2022 e do Item 6 deste 

edital. 

 

 

Ipojuca, ______ de ___________ de 2022. 

 

_____________________________________________ 
(NOME E ASSINATURA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

 ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO VEDAÇÃO - ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL N.º 2.055/2022 - 

CANTOR/CANTORA, ORQUESTRAS DE FREVO, BANDAS E GRUPOS DA CULTURA 

POPULAR 

 

A/O ________________________________________ (NOME DA ATRAÇÃO 

ARTÍSTICA), inscrita no CNPJ n.° ______________________________ (SE HOUVER), por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

__________________________________________ (NOME DO REPRESENTANTE), 

portador(a) da Carteira de Identidade no _________________, e do CPF no 

_________________________, DECLARA, que NÃO se enquadra nas vedações previstas 

no artigo 5º da Lei n.º 2.055/2022 e do Item 6 deste edital. 

 

 

Ipojuca, ______ de ___________ de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

ANEXO V 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
(O formulário deverá ser preenchido, assinado e protocolado presencialmente na 
Secretaria Especial de Cultura). 
 

DADOS PESSOAIS 

NOME DO PROPONETE: 

RG/ORGÃO EMISSOR/UF:  CPF/MF n.º  

ENDEREÇO:  

BAIRRO: COMPLEMENTO: 

TELEFONE:  E-MAIL: 

NÚMERO DO NIS/NIT OU PIS/PASEP:  

INFORMAR CNPJ CASO SEJA PESSOA JURÍDICA:  

 
Caso seja Representante Legal: 

DADOS DA ATRAÇÃO QUE REPRESENTA (Orquestra, Banda, Grupo da Cultura 

Popular) 

NOME: 

CNPJ n.º (caso houver): 

 
1. Motivo e Justificativa do Recurso: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
2. Solicitação: (com base no exposto acima, apresente o que você deseja que seja 
reconsiderado) 
 
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ipojuca, ______ de _________ de 2022. 
 

_______________________________________________
Assinatura do Recorrente/Representante Legal 



 

SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA 

 
ANEXO VI 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DE CONTRAPARTIDA - CANTOR/CANTORA, 

ORQUESTRAS DE FREVO, BANDAS E GRUPOS DA CULTURA POPULAR 
 

 

A/O ___________________________________________________ (NOME DA 

ATRAÇÃO ARTÍSTICA), inscrita no CNPJ n.°_____________________________ (SE 

HOUVER), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

_________________________________________________ (NOME DO 

REPRESENTANTE), portador(a) da Carteira de Identidade no __________________, e do 

CPF no _________________________, vem por meio deste, firmar compromisso 

perante  a Secretaria Especial de Cultura do Município do Ipojuca, de que atenderá às 

regras previstas no Edital Edécio Correia Lima - N.º 001/2022, se comprometendo a 

executar, nos prazos estabelecidos do edital, a contrapartida. 

 
 

Ipojuca, ______ de _________ de 2022. 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


