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P O D E R  E X E C U T I V OPARTE I

SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

RESOLUÇÃO NORMATIVA SECTUR N. 19, DE 10 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista o disposto no Decreto nº 14.759, de 04 de Junho de 2021, que dispõe 
sobre a criação do Prêmio Ipê do Município de Campo Grande, resolve:

Art. 1º Aprovaro Regulamento do 1º Prêmio Ipê de Teatro, nos termos do anexo desta 
Resolução.

Art. 2º O Regulamento e todas as informações sobre o concurso estarão disponíveis 
no endereço eletrônico disponibilizado pela SECTUR no seguinte endereço http://www.
campogrande.ms.gov.br/sectur/.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE – MS, 10 de Junho de 2021.

MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º A primeira edição, denominada de “ 1º Prêmio Ipê de Teatro”, concedido pelo 
Município de Campo Grande/MS, tem por finalidade contemplar os coletivos e artistas 
de teatro profissionais de Campo Grande que possuam atividades artísticas ininterruptas 
no Município há, no mínimo, 03 (três) anos, com o objetivo de fomentar a produção de 
novos espetáculos teatrais e contribuir com a manutenção das atividades dos Grupos/
Artistas teatrais de Campo Grande/MS.

CAPÍTULO II

DOS PRÊMIOS E DAS CATEGORIAS PARTICIPANTES

Art. 2º O prêmio contemplará o total de 4 (quatro) montagens de espetáculos inéditos, 
sendo:

a) 02 (dois) na categoria Ipê Rosa, com premiação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
cada; e

b) 02 (dois) na categoria Ipê Amarelo, com premiação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) cada.

Art. 3º O candidato deve optar, no ato da inscrição, em qual categoria deseja concorrer 
com a proposta, apresentando, ainda, a planilha orçamentária anexa coerente com a 
categoria escolhida, isto é, do total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para categoria 
Ipê Rosa e do total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a categoria Ipê Amarelo.

Art. 4º Não serão contemplados projetos de espetáculos com montagens e ou estreia 
parciais ou integrais prévias a este regulamento.

Art. 5º Os recursos previstos neste Regulamento destinar-se-ão exclusivamente à 
premiação das iniciativas selecionadas e terão os seguintes descontos:

TIPO DE PESSOA E 
CATEGORIA

VALOR 
BRUTO

ALIQUOTA 
IRRF

VALOR A SER 
RETIDO NA 
FONTE

VALOR 
LÍQUIDO

PESSOA 
FÍSICA

IPÊ ROSA R$ 30.000,00 27,5% R$ 8.250,00 R$ 21.750,00

IPÊ 
AMARELO

R$ 50.000,00 27,5% R$ 13.750,00 R$ 36.250,00

PESSOA 
JURÍDICA

IPÊ ROSA R$ 30.000,00 Não há retenção na fonte, mas não está 
isento de tributação, dependerá da 
escrituração e do enquadramento da pessoa 
jurídica.

IPÊ 
AMARELO

R$ 50.000,00

Art. 6º Os pagamentos às pessoas físicas sofrerão os descontos previstos em lei, com 
base na tabela do Imposto de Renda vigente em 2021. Qualquer alteração na legislação 
até o momento em que os pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente 
nos valores que serão depositados.

Art. 7º Os prêmios pagos a Pessoas Jurídicas não estão isentos de tributação, 
embora não sofram retenção na fonte. Portanto, o valor da premiação deverá ser 
contabilizado na escrituração da pessoa jurídica recebedora, de forma a compor 
a receita por ela auferida. 
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E D I Ç Ã O  E X T R A

PREFEITO...........................................................................................Marcos Marcello Trad
Vice-Prefeita....................................................................Adriane Barbosa Nogueira Lopes
Procurador-Geral do Município.................................................Alexandre Ávalo Santana
Chefe de Gabinete do Prefeito ................................................Alex de Oliveira Gonçalves
Secretário Munic. de Governo e Relações Institucionais ...................................................
..................................................................................................Antônio Cézar Lacerda Alves
Controlador-Geral do Município.................................Luiz Afonso de Freitas Gonçalves
Secretário  Especial  de Segurança e Defesa Social...............................Valério Azambuja
Secretário Munic. de Finanças e Planejamento............................Pedro Pedrossian Neto
Secretário Munic. de Gestão......................................................................Agenor Mattiello
Secretário Munic. de Infraestrutura e Serviços Públicos..............................Rudi Fiorese
Secretário Munic. de Meio Ambiente e Gestão Urbana ...................................................
..................................................................................................................Luis Eduardo Costa
Secretário Munic. de Desenvolvimento Econômico e  de Ciência e  Tecnologia.................
............................................................................................................Rodrigo Barbosa Terra
Secretária Munic. de Educação.....................................................................Elza Fernandes
Secretário Munic. de  Saúde..........................................José Mauro Pinto de Castro Filho
Secretário Munic. de Assistência Social................................José Mario Antunes da Silva
Secretário Munic.de Cultura e Turismo..............................Max Antônio Freitas da Cruz
Secretário-Exec. de Compras Governamentais......................Ralphe da Cunha Nogueira
Subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos ................................................................
..........................................................................................................Amadeu Wagner Borges
Subprefeito da Subprefeitura de Anhanduí........................Ernesto Francisco dos Santos
Subprefeito da Subprefeitura  de Rochedinho...........................Silvio Alexandre Ferreira

Subsecretária de Políticas para a Mulher ..................................Carla Charbel Stephanini
Subsecretária do Bem-Estar Animal..............................Ana Cristina Camargo de Castro
Subsecretária de Políticas para a Juventude .........................................................................
............................................................................ Laura Marina Ferreira Sousa de Miranda
Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor .........................................................
............................................................................................ Cleiton Thiago Almeida Pereira
Subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos................Catiana Sabadin Zamarrenho
Subsecretário de Articulação Social e Assuntos Comunitários ..........................................
.......................................................................................................... Francisco Almeida Teles
Diretora-Presidente do Instituto Munic. de Previdência de Campo Grande....................
............................................................................................Camilla  Nascimento de Oliveira 
Diretora-Presidente da Agência Munic. de Habitação e Assuntos Fundiários ...............
..................................................................................................................Maria Helena Bughi
Diretora-Presidente da Agência  Munic. de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 
.........................................................................................Berenice Maria Jacob Domingues
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Regulação dos Serviços  Públicos..................
....................................................................................................... Odilon de Oliveira Júnior
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Transporte e Trânsito ......................................
..............................................................................................................Janine de Lima Bruno
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Tecnologia da Informação e Inovação.........
.............................................................................................Paulo Fernando Garcia Cardoso
Diretor-Presidente da Fundação Munic de Esportes .........................................................
................................................................................Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho
Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande ......................
..............................................................................................................Luciano Silva Martins

RESOLUÇÃO NORMATIVA SECTUR N. 42, DE 10 DE JUNHO DE 2021. 
 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 14.759, de 04 de Junho de 2021, que 
dispõe sobre a criação do Prêmio Ipê do Município de Campo Grande, resolve: 

 

Art. 1º Aprovaro Regulamento do 1º Prêmio Ipê de Teatro, nos termos do anexo desta 
Resolução. 

Art. 2º O Regulamento e todas as informações sobre o concurso estarão disponíveis 
no endereço eletrônico disponibilizado pela SECTUR no seguinte endereço 
http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
CAMPO GRANDE – MS, 10 de Junho de 2021. 
 
 
 
MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 

 

ANEXO 

 

 

REGULAMENTO  

1º PRêMIO IPê DE TEATRO 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º A primeira edição, denominada de “ 1º Prêmio Ipê de Teatro”, concedido pelo 
Município de Campo Grande/MS, tem por finalidade contemplar os coletivos e artistas 
de teatro profissionais de Campo Grande que possuam atividades artísticas 
ininterruptas no Município há, no mínimo, 03 (três) anos, com o objetivo de fomentar a 
produção de novos espetáculos teatrais e contribuir com a manutenção das atividades 
dos Grupos/Artistas teatrais de Campo Grande/MS. 

CAPÍTULO II 

DOS PRÊMIOS E DAS CATEGORIAS PARTICIPANTES 

Art. 2º O prêmio contemplará o total de 4 (quatro) montagens de espetáculos inéditos, 
sendo: 

a) 02 (dois) na categoria Ipê Rosa, com premiação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
cada; e 

b) 02 (dois) na categoria Ipê Amarelo, com premiação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) cada. 

Art. 3º O candidato deve optar, no ato da inscrição, em qual categoria deseja concorrer 
com a proposta, apresentando, ainda, a planilha orçamentária anexa coerente com a 
categoria escolhida, isto é, do total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para categoria 
Ipê Rosa e do total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a categoria Ipê 
Amarelo. 

Art. 4º Não serão contemplados projetos de espetáculos com montagens e ou estreia 
parciais ou integrais prévias a este regulamento. 
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CAPÍTULO III

DAS INSCRIÇÕES

Art. 8º As inscrições serão feitas exclusivamente por meio do preenchimento 
do formulário eletrônico 1º Prêmio Ipê de Teatro, no link https://forms.gle/
Gaw8CSJ97wzdRjh29 disponível no site www.campogrande.ms.gov.br/sectur no período 
estabelecido por edital.

Art. 9º Poderão se inscrever pessoas físicas que representem coletivos teatrais ou 
pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos que tenham em seu 
estatuto a finalidade e/ou natureza cultural de atividades relacionadas à produção em 
teatro.

Parágrafo único. Tanto as pessoas físicas ou jurídicas deverão ter atividades teatrais 
ininterruptas comprovadas há no mínimo 03 anos na cidade de Campo Grande-MS.

Art. 10 Cada candidato poderá concorrer com apenas 01 (uma) proposta, optando por 
apenas 01 (uma) categoria (Prêmio Ipê Rosa ou Prêmio Ipê Amarelo), sob pena de 
inabilitação. 

Art. 11No ato da inscrição, o candidato deverá inserir nos campos próprios do formulário 
os seguintes documentos:

I - Pessoa Física:
a) Cópia do CPF no caso de inscrição de pessoa física;
b) Comprovante e/ou Declaração de residência em nome do proponente, sendo um com 
data atual e, um com data anterior há três anos; 
c) Currículo breve do candidato descrevendo suas principais ações teatrais na cidade de 
Campo Grande-MS;
d) Comprovante de atividades ininterruptas há no mínimo 03 anos na cidade de Campo 
Grande-MS. Este comprovante poderá se dar por meio de portifólio contendo matérias 
jornalísticas com fonte e data de publicação ou certificado de reconhecimento de 
atividades emitido por órgão Cultural competente da esfera do poder público;
e) Projeto de Montagem, contendo descrição, detalhamento estético e técnico da proposta 
de montagem, justificativa, objetivos, cronograma de ações, plano de divulgação e 
planilha orçamentária;
f) Texto ou argumento de dramaturgia;
g) Autorização da SBAT ou cedência do autor da obra dramatúrgica, se for o caso; 
h) Ficha técnica contendo todos os profissionais envolvidos no processo da montagem 
à estreia e, carta de anuência de todos os profissionais da ficha técnica, devidamente 
assinada;
i) Currículo breve dos principais integrantes da ficha técnica que comprovem sua 
capacitação para a execução da montagem em conformidade com a proposta e descrição 
do projeto;
j) Número de cadastro no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 
(SMIIC), do proponente;
k) Documento indicando o Número do NIS/PIS/PASEP; 

II - Pessoa Jurídica:
a) Cópia do cartão CPNJ atualizado;
b) Comprovante e/ou Declaração de residência em nome do proponente, sendo umcom 
data atual e, um com data anterior há três anos; 
c) Cópia do Contrato social ou estatuto e suas alterações;
d) Cópia do termo de posse do representante legal ou cópia da ata que o elegeu, quando 
não constar o nome do representante no estatuto; 
e) Cópia da identidade do representante legal da pessoa jurídica; 
f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal da pessoa jurídica;
g) Currículo breve do candidato descrevendo suas principais ações teatrais na cidade de 
Campo Grande-MS;
h) Comprovante de atividades ininterruptas há no mínimo 03 anos na cidade de Campo 
Grande-MS. Este comprovante poderá se dar por meio de portifólio contendo matérias 
jornalísticas com fonte e data de publicação ou certificado de reconhecimento de 
atividades emitido por órgão Cultural competente da esfera do poder público;
i) Projeto de Montagem, contendo descrição, detalhamento estético e técnico da proposta 
de montagem, justificativa, objetivos, cronograma de ações, plano de divulgação e 
planilha orçamentária;
j) Texto ou argumento de dramaturgia;
k) Autorização da SBAT ou cedência do autor da obra dramatúrgica, se for o caso; 
l) Ficha técnica contendo todos os profissionais envolvidos no processo da montagem 
à estréia e, carta de anuência de todos os profissionais da ficha técnica, devidamente 
assinada;
m) Currículo breve dos principais integrantes da ficha técnica que comprovem sua 
capacitação para a execução da montagem em conformidade com a proposta e descrição 
do projeto;
n) Número de cadastro no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 
(SMIIC), da empresa proponente;

III - Pessoa Jurídica (OSC):
a) Cópia do CNPJ da Organização da Sociedade Civil;
b) Cópia do CPF do dirigente da Organização da Sociedade Civil;
c) Estatuto atual da Organização da Sociedade Civil, bem como todas as suas alterações;
d) Ata de posse da atual diretoria da Organização da Sociedade Civil;
e) Relação dos atuais dirigentes da Organização da Sociedade Civil, contendo nome 
completo, nº do CPF, do RG (incluindo órgão expedidor), endereço eletrônico, telefone e 
endereço residencial;
f) Comprovante de endereço em nome da Organização da Sociedade Civil, devendo este 
ser conta de consumo (ex: água, telefone, gás, aluguel);
g) Cópia do comprovante de endereço do atual dirigente da Organização da Sociedade 
Civil;
h) Currículo breve da Organização da Sociedade Civil, descrevendo suas principais ações 
teatrais na cidade de Campo Grande-MS;
i) Comprovante de atividades ininterruptas há no mínimo 03 anos na cidade de Campo 
Grande-MS. Este comprovante poderá se dar por meio de portifólio contendo matérias 
jornalísticas com fonte e data de publicação ou certificado de reconhecimento de 
atividades emitido por órgão Cultural competente da esfera do poder público;
j) Projeto de Montagem, contendo descrição, detalhamento estético e técnico da proposta 
de montagem, justificativa, objetivos, cronograma de ações, plano de divulgação e 
planilha orçamentária;
k) Texto ou argumento de dramaturgia;
l) Autorização da SBAT ou cedência do autor da obra dramatúrgica, se for o caso; 
m) Ficha técnica contendo todos os profissionais envolvidos no processo da montagem 
à estréia e, carta de anuência de todos os profissionais da ficha técnica, devidamente 
assinada;
n) Currículo breve dos principais integrantes da ficha técnica que comprovem sua 
capacitação para a execução da montagem em conformidade com a proposta e descrição 

do projeto;
o) Número de cadastro no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 
(SMIIC), da Organização da Sociedade Civil proponente;

Art. 12 Os candidatos que enviarem cópias ilegíveis de qualquer material solicitado no 
item 3.4 serão inabilitados. 

Art. 13 É vedada a inclusão de novos documentos depois do envio do formulário, assim, 
não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e de 
anexos após o envio de sua inscrição, contudo no caso de envio de duas inscrições, será 
considerada válida a última inscrição, desconsiderando-se integralmente as demais, ou 
seja, em caso de verificação de erro ou necessidade de complementação de inscrição 
anteriormente enviada, o candidato deverá reencaminhar toda a documentação como se 
fosse uma nova inscrição.

Art. 14 Serão desclassificados os candidatos cujas inscrições sejam apresentadas de 
forma diversa da descrita nos itens anteriores.

Art. 15 Os contemplados ficam desde já cientes de que deverão apresentar documentação 
complementar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior 
à publicação do resultado oficial no Diário Oficial, independente de manifestação da 
SECTUR, sob pena de inabilitação.

Art. 16 A SECTUR não se responsabiliza por eventuais congestionamentos de navegação 
no momento da inscrição, sugerindo aos proponentes que não deixem para efetivar suas 
inscrições nos últimos dias e no último momento, salientando que o horário limite 
será as 17h59m (horário do Mato Grosso do Sul).

CAPÍTULO IV

DAS VEDAÇÕES E DOS IMPEDIMENTOS

Art. 17 É vedada a participação de candidatos que: 
a) sejam pessoas físicas menores de 18 anos (Lei 9.784/1999); 
b) sejam pessoas jurídicas sem fins lucrativos criadas ou mantidas por empresas ou 
grupo de empresas;
c) sejam pessoas jurídicas que não possuam natureza ou finalidade descrita no item 3.2 
deste regulamento;
d) estejam em mora, inadimplentes com órgãos ou entidades da Administração Pública 
referentes a projetos anteriores;
e) Sejam membros da Comissão de Seleção Documental ou da Comissão Julgadora;
f) Sejam servidores públicos efetivos, empregados públicos ou aqueles que exerçam, 
mesmo que transitoriamente, função pública, com ou sem remuneração, vinculados à 
SECTUR ou à Secretaria-Executiva de Compras Governamentais – SECOMP;
g) Ainda que inscritos e selecionados, não serão premiadas as obras cujos Proponentes 
estejam inadimplentes com a Secretaria Municipal de Cultura ou que não atendam a 
quaisquer outros requisitos exigidos neste regulamento e no Termo de Referência que 
integra este regulamento, mesmo sem sua transcrição;
h) Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente.

CAPÍTULO V

DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, PREMIAÇÃO E CONTRAPARTIDA 
OBRIGATÓRIA

Art. 18No caso de contemplação, os candidatos aprovados deverão encaminhar no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação do 
resultado oficial no Diário Oficial, independente de manifestação da SECTUR, sob pena 
de inabilitação, a seguinte documentação complementar: 
a) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e à dívida ativa da 
União, abrangendo regularidade previdenciária, disponível em www.receita.fazenda.gov.
br;
b) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual, disponível em www.sefaz.
ms.gov.br; 
c) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de 
Débitos Gerais, disponível em http://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/debitosGerais;
d) Certidão de Regularidade com o FGTS, disponível em www.caixa.gov.br
e) Certidão Negativa Trabalhista, disponível em www.tst.jus.br; 
f) Dados bancários em nome do candidato (nome do banco, agência e conta corrente). 

Art. 19 No ato da contratação, as certidões previstas neste artigo deverão estar em plena 
validade.

Art. 20 Os projetos selecionados receberão os valores brutos constantes no item 2.2, de 
acordo com a categoria a que se inscrever, a saber:
a) categoria Ipê Rosa – R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
b) categoria Ipê Amarelo – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Art. 21 O prêmio concedido será depositado em parcela única em conta corrente sob a 
titularidade do candidato selecionado. 

Art. 22 As contrapartidas obrigatórias para cada categoria são as seguintes: 

a) categoria Ipê Rosa – Deverão ofertar 01 apresentação gratuita à Sectur em evento 
previamente acordado e no período de até 12 meses após a estreia do espetáculo.

b) categoria Ipê Amarelo – Deverão ofertar 02 (duas) apresentações gratuitas à Sectur 
em eventos previamente acordados e no período de até 12 meses após a estreia do 
espetáculo. 

Art. 23 Ainda como contrapartida ao recebimento do prêmio, o contemplado autoriza 
a SECTUR a compartilhar seu trabalho em páginas da instituição e em redes sociais na 
internet, com liberação total de direitos do autor.

Art. 24 As apresentações decorrentes deste regulamento que NÃO se caracterizarem 
como contrapartida obrigatória, serão abertas ao público e o valor máximo do ingresso 
não deverá ultrapassar R$ 30,00 (trinta reais), caso venham a ser cobradas, no período 
de até 06 meses após a estreia do espetáculo.

CAPÍTULO VI

DOS ESPETÁCULOS

Art. 25 Poderão ser contemplados no 1º Prêmio Ipêde Teatro, projetos de montagens 
de espetáculos teatrais nos mais variados formatos e estéticas teatrais, como palco 
italiano, de rua, adulto, infantil, de objetos, de animação, teatro/circo e outros formatos 
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e estéticas não citados desde que representem a linha de pesquisa do coletivo teatral. 

Art. 26 Os espetáculos montados deverão ter duração mínima de 40 min. 

Art. 27 Os espetáculos contemplados deverão ter estreia aberta ao público no período de 
execução previsto no cronograma do edital. 

Art. 28 Todos os recursos técnicos e estéticos necessários à apresentação de estreia do 
espetáculo, bem como local, são de responsabilidade integral do candidato e deverão 
estar previstos no projeto de montagem. 

Art. 29 Todos os direitos autorais de dramaturgia, sonoplastia e demais obras envolvidas 
no espetáculo, bem como qualquer direito trabalhista, previdenciário ou qualquer outro 
referente à equipe técnica que o compõe são de responsabilidade integral dos candidatos.

CAPÍTULO VII

DO PROCESSO DE SELEÇÃO, HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO

Art. 30 A seleção dos projetos se dará em três etapas: habilitação, avaliação e 
documentação complementar.

Art. 31 As etapas serão avaliadas por duas comissões: Comissão de Seleção Documental 
e Comissão Julgadora especialmente designadas para este fim.

Art. 32 O resultado inicial da etapa de Habilitação será divulgado pela SECTUR no Diário 
Oficial de Campo Grande, fazendo constar na publicação:
I - Nome da Proposta; 
II - Nome do Candidato; 
III - Motivo da inabilitação (quando for o caso)

Art. 33 Aos candidatos inabilitados será facultado pedido de reconsideração à Comissão 
De Seleção Documental, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 
posterior à publicação no Diário Oficial, independente de manifestação da SECTUR, sob 
pena de não conhecimento do recurso apresentado.

Art. 34 O pedido de reconsideração deverá ser assinado pelo candidato e deve ser 
encaminhado à SECTUR através do e-mail: secturteatro@gmail.com.

Art. 35 O pedido de reconsideração que tenha por finalidade exclusiva encaminhar 
documentação não entregue no prazo de inscrição será indeferido.

Art. 36 A análise do pedido de reconsideração constará em ata Comissão de Seleção 
Documental e o resultado final da etapa de habilitação será publicado no Diário Oficial 
de Campo Grande – MS. 

Art. 37 A Comissão de Seleção Documental, responsável pela avaliação das iniciativas 
na fase de classificação deste regulamento, terá 03 membros e será composta por 
servidores públicos. 

Art. 38 A Comissão Julgadora, responsável pela avaliação artística e pontuação de mérito   
das propostas, terá 03 membros e será composta por dois servidores públicos e um 
representante da sociedade civil.  

Art. 39 Os projetos encaminhados serão avaliados pela Comissão de Seleção Documental, 
no que se refere à documentação e demais condições estabelecidas neste regulamento 
e serão classificados como habilitados ou inabilitados.

Art. 40 Os trabalhos das Comissões de Seleção Documental e Julgadora serão registrados 
em ata, a qual será assinada pelos membros presentes e encaminhada pela presidência 
da Comissão à Sectur. 

Art. 41 As propostas habilitadas pela Comissão de Seleção Documental serão avaliadas 
pela Comissão Julgadora e receberão pontuação de no mínimo 0 a no máximo 100 
pontos seguindo os critérios:

A) Excelência e relevância artística da proposta 0 a 30
B) Currículo do candidato 0 a 30

C)
Qualificação dos profissionais envolvidos na ficha 
técnica

0 a 20

D)
Coerência e planejamento do cronograma e ações e 
planilha orçamentária

0 a 10

E)
Viabilidade técnica e artística de continuidade do 
espetáculo em cartaz além da estreia e apresentações 
da contrapartida obrigatória

0 a 10

TOTAL 100 pontos

Art. 42 No caso de empate, será utilizado como critério de escolha a proposta com maior 
pontuação no item E. Persistindo o empate, será utilizado como critério de escolha a 
proposta com maior pontuação no item A, seguido de B, C e D respectivamente caso se 
mantenha o empate. 

Art. 43 Todas as inscrições habilitadas serão avaliadas e classificadas seguindo a ordem 
decrescente das notas finais. 

Art. 44 Cada iniciativa será avaliada por, no mínimo, 2 (dois) membros da Comissão 
Julgadora.

Art. 45 A nota final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as 
notas dos avaliadores.

Art. 46 Se houver discrepância maior ou igual a 30 (trinta) pontos, no julgamento da 
Comissão Julgadora, entre os resultados das avaliações de uma iniciativa, a mesma 
passará por reavaliação. 

Art. 47Serão desclassificadas as candidaturas que não obtiverem a nota final mínima de 
60 (sessenta) pontos.

Art. 48 Da decisão da Comissão Julgadora caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da publicação da Ata no Diário Oficial de Campo Grande – DIOGRANDE.

CAPÍTULO VIII

DO CRONOGRAMA

Art. 49 O cronograma seguirá a programação estabelecida no edital

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50 É de responsabilidade da SECTUR o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização 
de todos os atos administrativos da presente Resolução, podendo tomar providências em 
caso de eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo. 

Art. 51 O ato de inscrição implica no conhecimento e na integral concordância do 
candidato com as normas e com as condições estabelecidas na Resolução e no Termo de 
Referência, o qual independente de transcrição o candidato deve tomar ciência de seu 
conteúdo.

Art. 52 À SECTUR reserva-se o direito de realizar comunicações por meio de correio 
eletrônico (e-mail) ou telefone, exceto as informações ou convocações que por força de 
lei ou deste resolução exijam publicações na Imprensa Oficial. 

Art. 53 Os esclarecimentos referentes ao Concurso deverão ser solicitados através do 
e-mail secturteatro@gmail.com.

Art. 54 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e outros dados cadastrais 
junto à SECTUR.

Art. 55 O candidato será o único responsável pela veracidade dos documentos 
encaminhados, isentando a SECTUR de qualquer responsabilidade civil ou penal.

Art. 56 Os casos omissos constatados na fase de classificação serão resolvidos pelas 
Comissões de Seleção documental e julgadora durante as reuniões para avaliação e para 
julgamento dos pedidos de reconsideração.

Art. 57 Ao se inscrever, o candidato garante a inexistência de plágio na iniciativa, 
assumindo integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por eventuais 
acusações ou pleitos nesse sentido.

Art. 58 O candidato, ao se inscrever neste, cede à SECTUR os direitos de imagem e 
som para sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados através de 
quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o 
desenvolvimento e duração do Projeto, bem como a execução, sem fins comerciais, seja 
em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado;

Art. 59 É obrigatória em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a 
premiação, a seguinte menção: “Este espetáculo foi vencedor do concurso 1º Prêmio 
Ipê de Teatro – 2021” devendo constar os créditos a prefeitura de Campo Grande e 
à Secretaria Municipal de Cultura – SECTUR, assim como as logomarcas em todas as 
peças de divulgação impressas e digitais, as quais estão disponíveis no link: http://www.
campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/

Art. 60 Caso haja a participação de menores na proposta, o representante providenciará 
a expressa autorização com firma reconhecida dos responsáveis legais pelo menor.

Art. 61 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo 
de Campo Grande - MS.

Max Antônio Freitas da Cruz
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

RESOLUÇÃO NORMATIVA SECTUR N. 20, DE 10 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista o disposto no Decreto nº 14.759, de 04 de Junho de 2021, que dispõe 
sobre a criação do Prêmio Ipê do Município de Campo Grande, resolve:

Art. 1º Aprovaro Regulamento do 1º Prêmio Ipê de Dança, nos termos do anexo desta 
Resolução.

Art. 2º O Regulamento e todas as informações sobre o concurso estarão disponíveis 
no endereço eletrônico disponibilizado pela SECTUR no seguinte endereçohttp://www.
campogrande.ms.gov.br/sectur/.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE – MS, 10 de Junho de 2021.

MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º A primeira edição, denominada de “1º Prêmio Ipê de Dança”, concedido pelo 
Município de Campo Grande/MS, tem por finalidade contemplar os coletivos e artistas 
profissionais da área de Dança de Campo Grande que possuam atividades artísticas 
ininterruptas no Município há, no mínimo, 03 (três) anos, com o objetivo de fomentar 
a produção de novos espetáculos e, contribuir com a manutenção das atividades dos 
Grupos/Artistas deste segmento no município de Campo Grande/MS.

RESOLUÇÃO NORMATIVA SECTUR N. 20, DE 10 DE JUNHO DE 2021. 
 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 14.759, de 04 de Junho de 2021, que 
dispõe sobre a criação do Prêmio Ipê do Município de Campo Grande, resolve: 

 

Art. 1º Aprovaro Regulamento do 1º Prêmio Ipê de Dança, nos termos do anexo desta 
Resolução. 

Art. 2º O Regulamento e todas as informações sobre o concurso estarão disponíveis 
no endereço eletrônico disponibilizado pela SECTUR no seguinte 
endereçohttp://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
CAMPO GRANDE – MS, 10 de Junho de 2021. 
 
 
 
MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 

 

ANEXO 

 

 

REGULAMENTO  

1º PRêMIO IPê DE DANÇA 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º A primeira edição, denominada de “1º Prêmio Ipê de Dança”, concedido pelo 
Município de Campo Grande/MS, tem por finalidade contemplar os coletivos e artistas 
profissionais da área de Dança de Campo Grande que possuam atividades artísticas 
ininterruptas no Município há, no mínimo, 03 (três) anos, com o objetivo de fomentar a 
produção de novos espetáculos e, contribuir com a manutenção das atividades dos 
Grupos/Artistas deste segmento no município de Campo Grande/MS. 

CAPÍTULO II 

DOS PRÊMIOS E DAS CATEGORIAS PARTICIPANTES 

Art. 2º O prêmio contemplará o total de 4 (quatro) montagens de espetáculos inéditos, 
sendo: 

a) 02 (dois) na categoria Ipê Rosa, com premiação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
cada; 

b) 02 (dois) na categoria Ipê Branco, com premiação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) cada; 

Parágrafo único. Os candidatos que optarem pela categoria Ipê Rosa, deverão 
comprovar atuação de até 3 anos na área da dança e, os candidatos que optarem pela 
categoria Ipê Branco, deverão comprovar atuação de mais de 3 anos na área da dança.  

Art. 3º O candidato deve optar, no ato da inscrição, em qual categoria deseja concorrer 
com a proposta, apresentando, ainda, a planilha orçamentária anexa coerente com a 
categoria escolhida, isto é, do total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para categoria 
Ipê Rosa e do total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a categoria Ipê Branco. 
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CAPÍTULO II

DOS PRÊMIOS E DAS CATEGORIAS PARTICIPANTES

Art. 2º O prêmio contemplará o total de 4 (quatro) montagens de espetáculos inéditos, 
sendo:

a) 02 (dois) na categoria Ipê Rosa, com premiação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
cada;

b) 02 (dois) na categoria Ipê Branco, com premiação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) cada;

Parágrafo único. Os candidatos que optarem pela categoria Ipê Rosa, deverão comprovar 
atuação de até 3 anos na área da dança e, os candidatos que optarem pela categoria Ipê 
Branco, deverão comprovar atuação de mais de 3 anos na área da dança. 

Art. 3º O candidato deve optar, no ato da inscrição, em qual categoria deseja concorrer 
com a proposta, apresentando, ainda, a planilha orçamentária anexa coerente com a 
categoria escolhida, isto é, do total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para categoria 
Ipê Rosa e do total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a categoria Ipê Branco.

Art. 4º O 1º Prêmio Ipê de Dança contemplará somente projetos inéditos, conforme o 
Art. 1º desta Resolução.

Art. 5º Os recursos previstos neste Regulamento destinar-se-ão exclusivamente à 
premiação das iniciativas selecionadas e terão os seguintes descontos:

TIPO DE PESSOA E 
CATEGORIA

VALOR 
BRUTO

ALIQUOTA 
IRRF

VALOR A SER 
RETIDO NA 
FONTE

VALOR 
LÍQUIDO

PESSOA 
FÍSICA

IPÊ ROSA R$ 30.000,00 27,5% R$ 8.250,00
R$ 
21.750,00

IPÊ BRANCO R$ 50.000,00 27,5% R$ 13.750,00
R$ 
36.250,00

PESSOA 
JURÍDICA

IPÊ ROSA R$ 30.000,00 Não há retenção na fonte, mas não 
está isento de tributação, dependerá 
da escrituração e do enquadramento da 
pessoa jurídica.

IPÊ BRANCO R$ 50.000,00

Art. 6º Os pagamentos às pessoas físicas sofrerão os descontos previstos em lei, com 
base na tabela do Imposto de Renda vigente em 2021. Qualquer alteração na legislação 
até o momento em que os pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente 
nos valores que serão depositados.

Art. 7º Os prêmios pagos a Pessoas Jurídicas não estão isentos de tributação, 
embora não sofram retenção na fonte. Portanto, o valor da premiação deverá ser 
contabilizado na escrituração da pessoa jurídica recebedora, de forma a compor 
a receita por ela auferida. 

CAPÍTULO III

DAS INSCRIÇÕES

Art. 8º As inscrições serão feitas exclusivamente por meio do preenchimento 
do formulário eletrônico 1º Prêmio Ipê de Dança, no link https://forms.gle/
TQEnM1nqrr1ayPFN9 disponível no site www.campogrande.ms.gov.br/secturno período 
a ser estabelecido por edital.

Art. 9º Poderão se inscrever pessoas físicas que representem coletivos da área de dança, 
ou pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos que tenham em 
seu estatuto a finalidade e/ou natureza cultural de atividades relacionadas à produção 
do referido segmento.

Parágrafo único. Tanto as pessoas físicas ou jurídicas deverão apresentar a comprovação 
das atividades na área de dança ininterruptas conforme o Parágrafo único do Art. 1º.

Art. 10º Cada candidato poderá concorrer com apenas 01 (uma) proposta, optando 
por apenas 01 (uma) categoria (Prêmio Ipê Rosa ou Prêmio Ipê Branco), sob pena de 
inabilitação. 

Art. 11º No ato da inscrição, o candidato deverá inserir nos campos próprios do formulário 
os seguintes documentos:

I - Pessoa Física:
a) Cópia do CPF no caso de inscrição de pessoa física;
b) Comprovante e/ou Declaração de residência em nome do proponente, sendo umcom 
data atual e, um com data anterior há três anos; 
c) Currículo breve do candidato descrevendo suas principais ações na área de dança na 
cidade de Campo Grande-MS;
d) Comprovante de atividades ininterruptas de atuação na área de dança, na cidade 
de Campo Grande, conforme exigido no Parágrafo único do Art 1º. Este comprovante 
poderá se dar por meio de portifólio contendo matérias jornalísticas com fonte e data 
de publicação ou certificado de reconhecimento de atividades emitido por órgão Cultural 
competente da esfera do poder público;
e) Projeto de Montagem, contendo descrição, detalhamento estético e técnico da proposta 
de montagem, justificativa, objetivos, cronograma de ações, plano de divulgação e 
planilha orçamentária;
f) Autorização do ECAD, se for o caso;
g) Autorização ou cedência do coreógrafo da obra, se for o caso; 
i) Ficha técnica contendo todos os profissionais envolvidos no processo da montagem 
à estreia e, carta de anuência de todos os profissionais da ficha técnica, devidamente 

assinada;
j) Currículo breve dos principais integrantes da ficha técnica que comprovem sua 
capacitação para a execução da montagem em conformidade com a proposta e descrição 
do projeto;
k) Número de cadastro no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 
(SMIIC), do proponente;
l) Documento indicando o Número do NIS/PIS/PASEP; 

II - Pessoa Jurídica:
a) Cópia do cartão CPNJ atualizado;
b) Comprovante e/ou Declaração de residência em nome do proponente, sendo um com 
data atual e, um com data anterior há três anos; 
c) Cópia do Contrato Social ou estatuto e suas alterações;
d) Cópia da identidade do representante legal da pessoa jurídica; 
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal da pessoa jurídica;
f) Currículo breve do candidato descrevendo suas principais ações na área de dança na 
cidade de Campo Grande-MS;
g) Comprovante de atividades ininterruptas de atuação na área, na cidade de Campo 
Grande, conforme exigido no Parágrafo único do Art 1º. Este comprovante poderá se dar 
por meio de portifólio contendo matérias jornalísticas com fonte e data de publicação ou 
certificado de reconhecimento de atividades emitido por órgão Cultural competente da 
esfera do poder público;
h) Projeto de Montagem, contendo descrição, detalhamento estético e técnico da proposta 
de montagem, justificativa, objetivos, cronograma de ações, plano de divulgação e 
planilha orçamentária;
i) Autorização do ECAD, se for o caso;
j) Autorização ou cedência do coreógrafo da obra se for o caso; 
k) Ficha técnica contendo todos os profissionais envolvidos no processo da montagem 
à estréia e, carta de anuência de todos os profissionais da ficha técnica, devidamente 
assinada;
l) Currículo breve dos principais integrantes da ficha técnica que comprovem sua 
capacitação para a execução da montagem em conformidade com a proposta e descrição 
do projeto;
m) Número de cadastro no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 
(SMIIC), da empresa proponente;

III - Pessoa Jurídica (OSC):
a) Cópia do CNPJ da Organização da Sociedade Civil;
b) Cópia do CPF do dirigente da Organização da Sociedade Civil;
c) Estatuto atual da Organização da Sociedade Civil, bem como todas as suas alterações;
d) Ata de posse da atual diretoria da Organização da Sociedade Civil;
e) Relação dos atuais dirigentes da Organização da Sociedade Civil, contendo nome 
completo, nº do CPF, do RG (incluindo órgão expedidor), endereço eletrônico, telefone e 
endereço residencial;
f) Comprovante de endereço em nome da Organização da Sociedade Civil, devendo este 
ser conta de consumo (ex: água, telefone, gás, aluguel);
g) Cópia do comprovante de endereço do atual dirigente da Organização da Sociedade 
Civil;
h) Currículo breve da Organização da Sociedade Civil, descrevendo suas principais ações 
teatrais na cidade de Campo Grande-MS;
i) Comprovante de atividades ininterruptas de atuação na área, na cidade de Campo 
Grande, conforme exigido no Parágrafo único do Art 1º. Este comprovante poderá se dar 
por meio de portifólio contendo matérias jornalísticas com fonte e data de publicação ou 
certificado de reconhecimento de atividades emitido por órgão Cultural competente da 
esfera do poder público;
j) Projeto de Montagem, contendo descrição, detalhamento estético e técnico da proposta 
de montagem, justificativa, objetivos, cronograma de ações, plano de divulgação e 
planilha orçamentária;
k) Autorização do ECAD, se for o caso;
l) Autorização ou cedência do coreógrafo da obra, se for o caso; 
m) Ficha técnica contendo todos os profissionais envolvidos no processo da montagem 
à estréia e, carta de anuência de todos os profissionais da ficha técnica, devidamente 
assinada;
n) Currículo breve dos principais integrantes da ficha técnica que comprovem sua 
capacitação para a execução da montagem em conformidade com a proposta e descrição 
do projeto;
o) Número de cadastro no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 
(SMIIC), da Organização da Sociedade Civil proponente;

Art. 12º Os candidatos que enviarem cópias ilegíveis de qualquer material solicitado no 
item 3.4 serão inabilitados. 

Art. 13º É vedada a inclusão de novos documentos depois do envio do formulário, 
assim, não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e 
de anexos após o envio de sua inscrição, contudo no caso de envio de duas inscrições, 
será considerada válida a última inscrição, desconsiderando-se integralmente as demais, 
ou seja, em caso de verificação de erro ou necessidade de complementação de inscrição 
anteriormente enviada, o candidato deverá reencaminhar toda a documentação como se 
fosse uma nova inscrição.

Art. 14º  Serão desclassificados os candidatos cujas inscrições sejam apresentadas de 
forma diversa da descrita nos itens anteriores.

Art. 15º Os contemplados ficam desde já cientes de que deverão apresentar documentação 
complementar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior 
à publicação do resultado oficial no Diário Oficial, independente de manifestação da 
SECTUR, sob pena de inabilitação.

Art. 16º A SECTUR não se responsabiliza por eventuais congestionamentos de navegação 
no momento da inscrição, sugerindo aos proponentes que não deixem para efetivar suas 
inscrições nos últimos dias e no último momento, salientando que o horário limite 
será as 17h59m (horário do Mato Grosso do Sul).

CAPÍTULO IV

DAS VEDAÇÕES E DOS IMPEDIMENTOS

Art. 17º É vedada a participação de candidatos que: 
a) Sejam pessoas físicas menores de 18 anos (Lei 9.784/1999); 
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b) Sejam pessoas jurídicas sem fins lucrativos criadas ou mantidas por empresas ou 
grupo de empresas;
c) Sejam pessoas jurídicas que não possuam natureza ou finalidade descrita no item 3.2 
deste regulamento;
d) Estejam em mora, inadimplentes com órgãos ou entidades da Administração Pública 
referentes a projetos anteriores;
e) Sejam membros da Comissão de Seleção Documental ou da Comissão Julgadora;
f) Sejam servidores públicos efetivos, empregados públicos ou aqueles que exerçam, 
mesmo que transitoriamente, função pública, com ou sem remuneração, vinculados à 
SECTUR ou à Secretaria-Executiva de Compras Governamentais – SECOMP;
g) Ainda que inscritos e selecionados, não serão premiadas as obras cujos Proponentes 
estejam inadimplentes com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ou que não 
atendam a quaisquer outros requisitos exigidos neste regulamento e no Termo de 
Referência que integra este regulamento, mesmo sem sua transcrição;
h) Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente.
i) É vedada a participação do mesmo CPF, tanto do proponente quanto dos profissionais 
constantes na ficha fica técnica, em 02 (dois) ou mais projetos.

CAPÍTULO V

DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, PREMIAÇÃO E CONTRAPARTIDA 
OBRIGATÓRIA

Art. 18º No caso de contemplação, os candidatos aprovados deverão encaminhar no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação do 
resultado oficial no Diário Oficial, independente de manifestação da SECTUR, sob pena 
de inabilitação, a seguinte documentação complementar: 
a) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e à dívida ativa da 
União, abrangendo regularidade previdenciária, disponível em www.receita.fazenda.gov.
br;
b) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual, disponível emwww.sefaz.
ms.gov.br; 
c) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de 
Débitos Gerais, disponível emhttp://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/debitosGerais;
d) Certidão de Regularidade com o FGTS, disponível em www.caixa.gov.br
e) Certidão Negativa Trabalhista, disponível em www.tst.jus.br; 
f) Dados bancários em nome do candidato (nome do banco, agência e conta corrente). 

Art. 19º No ato da contratação, as certidões previstas neste artigo deverão estar em 
plena validade.

Art. 20º Os projetos selecionados receberão os valores brutos constantes no item 2.2, 
de acordo com a categoria a que se inscrever, a saber:
a) categoria Ipê Rosa – R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
b) categoria Ipê Branco – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Art. 21º O prêmio concedido será depositado em parcela única em conta corrente sob a 
titularidade do candidato selecionado. 

Art. 22º As contrapartidas obrigatórias para cada categoria são as seguintes: 

a) categoria Ipê Rosa – Deverão ofertar 01 apresentação gratuita à Sectur em evento 
previamente acordado e no período de até 12 meses após a estreia do espetáculo.

b) categoria Ipê Branco – Deverão ofertar 02 (duas) apresentações gratuitas à Sectur 
em eventos previamente acordados e no período de até 12 meses após a estreia do 
espetáculo. 

Art. 23º Ainda como contrapartida ao recebimento do prêmio, o contemplado autoriza 
a SECTUR a compartilhar seu trabalho em páginas da instituição e em redes sociais na 
internet, com liberação total de direitos do autor.

Art. 24º As apresentações decorrentes deste regulamento que NÃO se caracterizarem 
como contrapartida obrigatória, serão abertas ao público e o valor máximo do ingresso 
não deverá ultrapassar R$ 30,00 (trinta reais), caso venham a ser cobradas, no período 
de até 06 meses após a estreia do espetáculo.

CAPÍTULO VI

DOS ESPETÁCULOS

Art. 25º Poderão ser contemplados no 1º Prêmio Ipê  de Dança, projetos de montagens 
de espetáculos inéditos nas modalidades abaixo selecionados:

a) Ballet Clássico;

b) Danças Urbanas;

c) Dança Contemporânea;

d) Dança de Salão;

e) Dança do Ventre;

f) Danças Populares;

g) Jazz;

h) Sapateado

Art. 26º Os espetáculos montados deverão ter duração mínima de 30 (trinta) minutos, 
na categoria Ipê Rosa e, 40 (quarenta) minutos, na categoria Ipê Branco. 

Art. 27º Os espetáculos contemplados deverão ter estreia aberta ao público no período 
de execução previsto no cronograma do edital. 

Art. 28º Todos os recursos técnicos e estéticos necessários à apresentação de estreia do 
espetáculo, bem como local, são de responsabilidade integral do candidato e deverão 
estar previstos no projeto de montagem. 

Art. 29º Todos os direitos autorais coreográficos, sonoplastia e demais obras envolvidas 
no espetáculo, bem como qualquer direito trabalhista, previdenciário ou qualquer outro 
referente à equipe técnica que o compõe são de responsabilidade integral dos candidatos.

CAPÍTULO VII

DO PROCESSO DE SELEÇÃO, HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO

Art. 30º A seleção dos projetos se dará em três etapas: habilitação, avaliação e 
documentação complementar.

Art. 31º As etapas serão avaliadas por duas comissões: Comissão de Seleção Documental 
e Comissão Julgadora especialmente designadas para este fim.

Art. 32º O resultado inicial da etapa de Habilitação será divulgado pela SECTUR no Diário 
Oficial de Campo Grande, fazendo constar na publicação:
I - Nome da Proposta; 
II - Nome do Candidato; 
III - Motivo da inabilitação (quando for o caso)

Art. 33º Aos candidatos inabilitados será facultado pedido de reconsideração à Comissão 
De Seleção Documental, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 
posterior à publicação no Diário Oficial, independente de manifestação da SECTUR, sob 
pena de não conhecimento do recurso apresentado.

Art. 34º O pedido de reconsideração deverá ser assinado pelo candidato e deve ser 
encaminhado à SECTUR através do e-mail: sectur_danca@hotmail.com;

Art. 35º O pedido de reconsideração que tenha por finalidade exclusiva, encaminhar 
documentação, não entregue no prazo de inscrição será indeferido.

Art. 36º A análise do pedido de reconsideração constará em ata Comissão de Seleção 
Documental e o resultado final da etapa de habilitação será publicado no Diário Oficial 
de Campo Grande – MS. 

Art. 37º A Comissão de Seleção Documental, responsável pela avaliação das iniciativas 
na fase de classificação deste regulamento, terá 03 membros e será composta por 
servidores públicos. 

Art. 38º A Comissão Julgadora, responsável pela avaliação artística e pontuação de 
mérito   das propostas, terá 03 membros e será composta por dois servidores públicos e 
um representante da sociedade civil.  

Art. 39º Os projetos encaminhados serão avaliados pela Comissão de Seleção Documental, 
no que se refere à documentação e demais condições estabelecidas neste regulamento 
e serão classificados como habilitados ou inabilitados.

Art. 40º Os trabalhos das Comissões de Seleção Documental e Julgadora serão registrados 
em ata, a qual será assinada pelos membros presentes e encaminhada pela presidência 
da Comissão à Sectur. 

Art. 41º As propostas habilitadas pela Comissão de Seleção Documental serão avaliadas 
pela Comissão Julgadora e receberão pontuação de no mínimo 0 a no máximo 100 
pontos seguindo os critérios:

A) Excelência e relevância artística da proposta 0 a 30
B) Currículo do candidato 0 a 30

C)
Qualificação dos profissionais envolvidos na ficha 
técnica

0 a 20

D)
Coerência e planejamento do cronograma e ações e 
planilha orçamentária

0 a 10

E)
Viabilidade técnica e artística de continuidade do 
espetáculo em cartaz além da estreia e apresentações 
da contrapartida obrigatória

0 a 10

TOTAL 100 pontos

Art. 42º No caso de empate, será utilizado como critério de escolha a proposta com 
maior pontuação no item E. Persistindo o empate, será utilizado como critério de escolha 
a proposta com maior pontuação no item A, seguido de B, C e D respectivamente caso 
se mantenha o empate. 

Art. 43º Todas as inscrições habilitadas serão avaliadas e classificadas seguindo a ordem 
decrescente das notas finais. 

Art. 44º Cada iniciativa será avaliada por, no mínimo, 2 (dois) membros da Comissão 
Julgadora.
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Art. 45º A nota final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as 
notas dos avaliadores.

Art. 46º Se houver discrepância maior ou igual a 30 (trinta) pontos, no julgamento da 
Comissão Julgadora, entre os resultados das avaliações de uma iniciativa, a mesma 
passará por reavaliação. 

Art. 47º Serão desclassificadas as candidaturas que não obtiverem a nota final mínima 
de 60 (sessenta) pontos.

Art. 48º Da decisão da Comissão Julgadora caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da publicação da Ata no Diário Oficial de Campo Grande – DIOGRANDE.

CAPÍTULO VIII

DO CRONOGRAMA

Art. 49º O cronograma seguirá a programação estabelecida no edital

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50º  É de responsabilidade da SECTUR o acompanhamento, a supervisão e a 
fiscalização de todos os atos administrativos da presente Resolução, podendo tomar 
providências em caso de eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo. 

Art. 51º O ato de inscrição implica no conhecimento e na integral concordância do 
candidato com as normas e com as condições estabelecidas naResolução e no Termo de 
Referência, o qual independente de transcrição o candidato deve tomar ciência de seu 
conteúdo.

Art. 52º  À SECTUR reserva-se o direito de realizar comunicações por meio de correio 
eletrônico (e-mail) ou telefone, exceto as informações ou convocações que por força de 
lei ou deste resolução exijam publicações na Imprensa Oficial. 

Art. 53º Os esclarecimentos referentes ao Concurso deverão ser solicitados através do 
e-mail sectur_danca@hotmail.com.

Art. 54º O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e outros dados cadastrais 
junto à SECTUR.

Art. 55º O candidato será o único responsável pela veracidade dos documentos 
encaminhados, isentando a SECTUR de qualquer responsabilidade civil ou penal.

Art. 56º Os casos omissos constatados na fase de classificação serão resolvidos pelas 
Comissões de Seleção documental e julgadora durante as reuniões para avaliação e para 
julgamento dos pedidos de reconsideração.

Art. 57º Ao se inscrever, o candidato garante a inexistência de plágio na iniciativa, 
assumindo integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por eventuais 
acusações ou pleitos nesse sentido.

Art. 58º O candidato, ao se inscrever neste, cede à SECTUR os direitos de imagem e 
som para sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados através de 
quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o 
desenvolvimento e duração do Projeto, bem como a execução, sem fins comerciais, seja 
em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado;

Art. 59º É obrigatória em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com 
a premiação, a seguinte menção: “Este espetáculo foi vencedor do concurso 1º Prêmio 
Ipê de Dança – 2021” devendo constar os créditos a prefeitura de Campo Grande e 
à Secretaria Municipal de Cultura – SECTUR, assim como as logomarcas em todas as 
peças de divulgação impressas e digitais, as quais estão disponíveis no link: http://www.
campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/

Art. 60º Caso haja a participação de menores na proposta, o representante providenciará 
a expressa autorização com firma reconhecida dos responsáveis legais pelo menor.

Art. 61º  Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo de Campo Grande - MS.

Max Antônio Freitas da Cruz
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

RESOLUÇÃO NORMATIVA SECTUR N. 21, DE 10 DE JUNHO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista o disposto no Decreto nº 14.759, de 04 de Junho de 2021, que dispõe 
sobre a criação do Prêmio Ipê do Município de Campo Grande, resolve:

Art. 1º Aprovaro Regulamento do 1º Prêmio Ipê de Artes Visuais, nos termos do anexo 
desta Resolução.

Art. 2º O Regulamento e todas as informações sobre o concurso estarão disponíveis 
no endereço eletrônico disponibilizado pela SECTUR no seguinte endereçohttp://www.
campogrande.ms.gov.br/sectur/.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE – MS, 10 de Junho de 2021.

MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º A primeira edição, denominada de “1º Prêmio Ipê de Artes Visuais”, concedido pelo 
Município de Campo Grande/MS, tem por finalidade contemplar os coletivos e artistas 
do segmento das Artes Visuais, profissionais de Campo Grande que possuam atividades 
artísticas ininterruptas no Município há, no mínimo, 03 (três) anos, com o objetivo de 
fomentar a produção de novas criações artísticas e contribuir com a manutenção das 
atividades desses coletivos e artistas no município de Campo Grande/MS.

CAPÍTULO II

DOS PRÊMIOS E CATEGORIAS PARTICIPANTES

Art. 2º O prêmio contemplará um total de 32 (trinta e duas) exposições inéditas, 
sendo (dois) artistas contemplados em cada exposição e, cada contemplado receberá a 
premiação de R$1.578,05 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinco centavos).

Parágrafo único.  As exposições acontecerão na Galeria de Vidro, situada na Plataforma 
Cultural na Av.  Calógeras nº 3015.

Art. 3º O candidato, no ato da inscrição, deverá  apresentar a planilha orçamentária 
anexa coerente com a premiação informada no Art. 2º desta Resolução Normativa.

Art. 4º Os recursos previstos neste Regulamento destinar-se-ão exclusivamente à 
premiação das iniciativas selecionadas e terão os seguintes descontos:

Art. 5º Qualquer alteração na legislação até o momento em que os pagamentos estiverem 
sendo efetuados refletirá diretamente nos valores que serão depositados.

Art. 6º Os prêmios pagos a Pessoas Jurídicas não estão isentos de tributação, 
embora não sofram retenção na fonte, portanto, o valor da premiação deverá, caso 
necessário, ser contabilizado na escrituração da pessoa jurídica recebedora, de 
forma a compor a receita por ela auferida. 

CAPÍTULO III

DAS INSCRIÇÕES

Art. 7ºAs inscrições serão feitas exclusivamente por meio do preenchimento do 
formulário eletrônico 1º Prêmio Ipê de Artes Visuais, no link https://forms.gle/
FXnsQuupEthChHYV8 disponível no site www.campogrande.ms.gov.br/secturno período 
estabelecido por edital.

Art. 8º Poderão se inscrever pessoas físicas individuais e/ou, que representem coletivos 
de artes visuais ou pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos, que tenham 
a finalidade e/ou natureza cultural de atividades relacionadas à produção no segmento 
de artes visuais, em um das categorias abaixo:

a) Pintura;

b) Gravura;

c) Escultura;

d) Fotografia;

e) Instalação;

f) Performance;

g) Projeção Mapeada;

h) Grafite;

i) Artes Visuais e Tecnologias.

Parágrafo único. A finalidade cultural no segmento de artes visuais deverá estar claro no 
documento que originou a pessoa jurídica (Ex. Contrato Social).
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REGULAMENTO  

1º PRêMIO IPê DE ARTES VISUAIS 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º A primeira edição, denominada de “1º Prêmio Ipê de Artes Visuais”, 
concedido pelo Município de Campo Grande/MS, tem por finalidade contemplar os 
coletivos e artistas do segmento das Artes Visuais, profissionais de Campo Grande 
que possuam atividades artísticas ininterruptas no Município há, no mínimo, 03 
(três) anos, com o objetivo de fomentar a produção de novas criações artísticas e 
contribuir com a manutenção das atividades desses coletivos e artistas no 
município de Campo Grande/MS. 

CAPÍTULO II 

DOS PRÊMIOS E CATEGORIAS PARTICIPANTES 

Art. 2º O prêmio contemplará um total de 32 (trinta e duas) exposições inéditas, 
sendo (dois) artistas contemplados em cada exposição e, cada contemplado 
receberá a premiação de R$1.578,05 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e 
cinco centavos). 

Parágrafo único.  As exposições acontecerão na Galeria de Vidro, situada na 
Plataforma Cultural na Av.  Calógeras nº 3015. 

Art. 3º O candidato, no ato da inscrição, deverá  apresentar a planilha orçamentária 
anexa coerente com a premiação informada no Art. 2º desta Resolução Normativa. 

Art. 4º Os recursos previstos neste Regulamento destinar-se-ão exclusivamente à 
premiação das iniciativas selecionadas e terão os seguintes descontos: 

TIPO DE VALOR ALIQUOTA VALOR A SER VALOR 
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ANEXO 

 

 

REGULAMENTO  

1º PRêMIO IPê DE ARTES VISUAIS 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º A primeira edição, denominada de “1º Prêmio Ipê de Artes Visuais”, 
concedido pelo Município de Campo Grande/MS, tem por finalidade contemplar os 
coletivos e artistas do segmento das Artes Visuais, profissionais de Campo Grande 
que possuam atividades artísticas ininterruptas no Município há, no mínimo, 03 
(três) anos, com o objetivo de fomentar a produção de novas criações artísticas e 
contribuir com a manutenção das atividades desses coletivos e artistas no 
município de Campo Grande/MS. 

CAPÍTULO II 

DOS PRÊMIOS E CATEGORIAS PARTICIPANTES 

Art. 2º O prêmio contemplará um total de 32 (trinta e duas) exposições inéditas, 
sendo (dois) artistas contemplados em cada exposição e, cada contemplado 
receberá a premiação de R$1.578,05 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e 
cinco centavos). 

Parágrafo único.  As exposições acontecerão na Galeria de Vidro, situada na 
Plataforma Cultural na Av.  Calógeras nº 3015. 

Art. 3º O candidato, no ato da inscrição, deverá  apresentar a planilha orçamentária 
anexa coerente com a premiação informada no Art. 2º desta Resolução Normativa. 

Art. 4º Os recursos previstos neste Regulamento destinar-se-ão exclusivamente à 
premiação das iniciativas selecionadas e terão os seguintes descontos: 

TIPO DE VALOR ALIQUOTA VALOR A SER VALOR 
PESSOA 

 

BRUTO IRRF RETIDO NA 

FONTE 

LÍQUIDO 

PESSOA 

FÍSICA 
R$ 1.578,05 27,5% - R$1.578,05 

PESSOA 

JURÍDICA 
R$1.578,05 - - R$1.578,05 

Art. 5º Qualquer alteração na legislação até o momento em que os pagamentos 

estiverem sendo efetuados refletirá diretamente nos valores que serão depositados. 

Art. 6º Os prêmios pagos a Pessoas Jurídicas não estão isentos de tributação, 

embora não sofram retenção na fonte, portanto, o valor da premiação deverá, 

caso necessário, ser contabilizado na escrituração da pessoa jurídica 

recebedora, de forma a compor a receita por ela auferida.  

CAPÍTULO III 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 7ºAs inscrições serão feitas exclusivamente por meio do preenchimento do 

formulário eletrônico 1º Prêmio Ipê de Artes Visuais, no link 

https://forms.gle/FXnsQuupEthChHYV8 disponível no site 

www.campogrande.ms.gov.br/secturno período estabelecido por edital. 

Art. 8º Poderão se inscrever pessoas físicas individuais e/ou, que representem 

coletivos de artes visuais ou pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos, 

que tenham a finalidade e/ou natureza cultural de atividades relacionadas à 

produção no segmento de artes visuais, em um das categorias abaixo: 

a) Pintura; 

b) Gravura; 

c) Escultura; 

d) Fotografia; 

e) Instalação; 

f) Performance; 

g) Projeção Mapeada; 

h) Grafite; 

i) Artes Visuais e Tecnologias. 

Parágrafo único. A finalidade cultural no segmento de artes visuais deverá estar 

claro no documento que originou a pessoa jurídica (Ex. Contrato Social). 

Art. 9º Tanto as pessoas físicas ou jurídicas deverão ter atividades na área das 

artes visuais ininterruptas comprovadas há no mínimo 03 anos na cidade de Campo 

Grande-MS. 
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Art. 9º Tanto as pessoas físicas ou jurídicas deverão ter atividades na área das artes 
visuais ininterruptas comprovadas há no mínimo 03 anos na cidade de Campo Grande-
MS.

Art. 10ºCada candidato poderá concorrer com apenas 01 (uma) proposta, sob pena de 
inabilitação.

Art. 11 º No ato da inscrição, o candidato deverá inserir nos campos próprios do 
formulário os seguintes documentos:

I - Pessoa Física:
a) Cópia do CPF no caso de inscrição de pessoa física;
b) Comprovante e/ou Declaração de residência em nome do proponente, sendo umcom 
data atual e, um com data anterior há três anos; 
c) Currículo breve do candidato descrevendo suas principais ações na área das Artes 
Visuais na cidade de Campo Grande-MS;
d) Comprovante de atividades ininterruptas há no mínimo 03 anos na cidade de Campo 
Grande-MS. Este comprovante poderá se dar por meio de portifólio contendo matérias 
jornalísticas com fonte e data de publicação ou certificado de reconhecimento de 
atividades emitido por órgão Cultural competente da esfera do poder público;
e) Projeto de exposição temporária, contemplando duas oficinas de pintura infantil 
(de 2hs aula aos sábados, sendo das 9h às 11h), justificativa embasada da exposição, 
objetivos, cronograma de ações, plano de divulgação e planilha orçamentária;
f) Ficha técnica contendo todos os profissionais envolvidos no projeto;
g) Currículo breve do proponente, descrevendo suas principais ações na área das artes 
visuais;
h) Número de cadastro no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 
(SMIIC), do proponente;
i) Documento indicando o Número do NIS/PIS/PASEP; 

II - Pessoa Jurídica:
a) Cópia do cartão CNPJ atualizado;
b) Comprovante e/ou Declaração de residência em nome do proponente, sendo umcom 
data atual e, um com data anterior há três anos; 
c) Cópia do Contrato social ou estatuto e suas alterações;
d) Cópia da identidade do representante legal da pessoa jurídica; 
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal da pessoa jurídica;
f) Currículo breve do candidato descrevendo suas principais ações artísticas na cidade 
de Campo Grande-MS;
g) Comprovante de atividades ininterruptas há no mínimo 03 anos na cidade de Campo 
Grande-MS. Este comprovante poderá se dar por meio de portifólio contendo matérias 
jornalísticas com fonte e data de publicação ou certificado de reconhecimento de 
atividades emitido por órgão Cultural competente da esfera do poder público;
h) Projeto de exposição temporária, contemplando duas oficinas de pintura infantil 
(de 2hs aula aos sábados, sendo das 9h às 11h), justificativa embasada da exposição, 
objetivos, cronograma de ações, plano de divulgação e planilha orçamentária;
i) Ficha técnica contendo todos os profissionais envolvidos no projeto;
j) Currículo breve do proponente, descrevendo suas principais ações na área das artes 
visuais;
k) Número de cadastro no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 
(SMIIC), da empresa proponente;

Art. 12º Os candidatos que enviarem cópias ilegíveis de qualquer material solicitado no 
item Art. 12º serão inabilitados. 

Art. 13º É vedada a inclusão de novos documentos depois do envio do formulário, 
assim, não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e 
de anexos após o envio de sua inscrição, contudo no caso de envio de duas inscrições, 
será considerada válida a última inscrição, desconsiderando-se integralmente as demais, 
ou seja, em caso de verificação de erro ou necessidade de complementação de inscrição 
anteriormente enviada, o candidato deverá reencaminhar toda a documentação como se 
fosse uma nova inscrição.

Art. 14º Serão desclassificados os candidatos cujas inscrições sejam apresentadas de 
forma diversa da descrita nos itens anteriores.

Art. 15ºOs contemplados ficam desde já cientes de que deverão apresentar documentação 
complementar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior 
à publicação do resultado oficial no Diário Oficial, independente de manifestação da 
SECTUR, sob pena de inabilitação.

Art. 16º A SECTUR não se responsabiliza por eventuais congestionamentos de navegação 
no momento da inscrição, sugerindo aos proponentes que não deixem para efetivar suas 
inscrições nos últimos dias e no último momento, salientando que o horário limite 
será as 17h59m (horário do Mato Grosso do Sul).

CAPÍTULO IV

DAS VEDAÇÕES E DOS IMPEDIMENTOS

Art. 17º É vedada a participação de candidatos que: 
a) Sejam pessoas físicas menores de 18 anos (Lei 9.784/1999); 
b) Sejam pessoas jurídicas sem fins lucrativos criadas ou mantidas por empresas ou 
grupo de empresas;
c) Sejam pessoas jurídicas que não possuam natureza ou finalidade descrita no item 3.2 
deste regulamento;
d) estejam em mora, inadimplentes com órgãos ou entidades da Administração Pública 
referentes a projetos anteriores;
e) Sejam membros da Comissão de Seleção Documental ou da Comissão Julgadora;
f) Sejam servidores públicos efetivos, empregados públicos ou aqueles que exerçam, 
mesmo que transitoriamente, função pública, com ou sem remuneração, vinculados à 
SECTUR ou à Secretaria de Compras – SECOMP;
g) Ainda que inscritos e selecionados, não serão premiadas as obras cujos Proponentes 
estejam inadimplentes com a Secretaria Municipal de Cultura ou que não atendam a 
quaisquer outros requisitos exigidos neste regulamento e no Termo de Referência que 
integra este regulamento, mesmo sem sua transcrição;

h) Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente.

CAPÍTULO V

DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, PREMIAÇÃO E CONTRAPARTIDA 
OBRIGATÓRIA

Art. 18º No caso de contemplação, os candidatos aprovados deverão encaminhar no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação do 
resultado oficial no Diário Oficial, independente de manifestação da SECTUR, sob pena 
de inabilitação, a seguinte documentação complementar: 
a) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e à dívida ativa da 
União, abrangendo regularidade previdenciária, disponível em www.receita.fazenda.gov.
br;
b) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual, disponível emwww.sefaz.
ms.gov.br; 
c) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de 
Débitos Gerais, disponível emhttp://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/debitosGerais;
d) Certidão de Regularidade com o FGTS, disponível em www.caixa.gov.br
e) Certidão Negativa Trabalhista, disponível em www.tst.jus.br; 
f) Dados bancários em nome do candidato (nome do banco, agência e conta corrente). 

Art. 19º No ato da contratação, as certidões previstas neste artigo deverão estar em 
plena validade.

Art. 20º Os projetos selecionados receberão os valores brutos constantes no Art. 5º, a 
saber:

a) R$1.578,05 (mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinco centavos), do qual, R$78,05 
(setenta e oito reais e cinco centavos) deverão ser destinados para cumprimento das 
contrapartidas obrigatórias mencionadas na letra a do Art. 23.

Art. 21º O prêmio concedido será depositado em parcela única em conta corrente sob a 
titularidade do candidato selecionado. 

Art. 22ºAs contrapartidas obrigatórias para cada premiação concedida são as seguintes:

a) Os premiados deverão ofertar, além da montagem da exposição temporária na Galeria 
de Vidro, duas Oficinas de Pintura Infantil gratuitas, sendo 2h de oficina, aos sábados, das 
09 às 11h, com no máximo 15 participantes – as oficinas serão previamente acordadas 
para o período de exposição. 

Art. 23º Ainda como contrapartida ao recebimento do prêmio, o contemplado autoriza 
a SECTUR a compartilhar seu trabalho em páginas da instituição e em redes sociais na 
internet, com liberação total de direitos do autor.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSO DE SELEÇÃO, HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO

Art. 24º A seleção dos projetos se dará em três etapas: habilitação, avaliação e 
documentação complementar.

Art. 25º As etapas serão avaliadas por duas comissões: Comissão de Seleção Documental 
e Comissão Julgadora especialmente designadas para este fim.

Art. 26º O resultado inicial da etapa de Habilitação será divulgado pela SECTUR no Diário 
Oficial de Campo Grande, fazendo constar na publicação:

I - Nome da Proposta; 
II - Nome do Candidato; 
III - Motivo da inabilitação (quando for o caso)

Art. 27º Aos candidatos inabilitados será facultado pedido de reconsideração à Comissão 
De Seleção Documental, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 
posterior à publicação no Diário Oficial, independente de manifestação da SECTUR, sob 
pena de não conhecimento do recurso apresentado.

Art. 28º O pedido de reconsideração deverá ser assinado pelo candidato e deve ser 
encaminhado à SECTUR através do e-mail: secturartesvisuais@gmail.com; 

Art. 29º O pedido de reconsideração que tenha por finalidade exclusiva encaminhar 
documentação não entregue no prazo de inscrição será indeferido.

Art. 30º A análise do pedido de reconsideração constará em ata Comissão de Seleção 
Documental e o resultado final da etapa de habilitação será publicado no Diário Oficial 
de Campo Grande – MS. 

Art. 31º A Comissão de Seleção Documental, responsável pela avaliação das iniciativas 
na fase de classificação deste regulamento, terá 03 membros e será composta por 
servidores públicos. 

Art. 32º A Comissão Julgadora, responsável pela avaliação artística e pontuação de 
mérito   das propostas, terá 03 membros e será composta por dois servidores públicos e 
um representante da sociedade civil.  

Art. 33º Os projetos encaminhados serão avaliados pela Comissão de Seleção Documental, 
no que se refere à documentação e demais condições estabelecidas neste regulamento 
e serão classificados como habilitados ou inabilitados.

Art. 34º Os trabalhos das Comissões de Seleção Documental e Julgadora serão registrados 
em ata, a qual será assinada pelos membros presentes e encaminhada pela presidência 
da Comissão à Sectur. 

Art. 35º As propostas habilitadas pela Comissão de Seleção Documental serão avaliadas 



DIOGRANDE n. 6.318PÁGINA 8 - quinta-feira, 10 de junho de 2021

pela Comissão Julgadora e receberão pontuação de no mínimo 0 a no máximo 100 
pontos seguindo os critérios:

Art. 36º No caso de empate, será utilizado como critério de escolha a proposta com 
maior pontuação no item E. Persistindo o empate, será utilizado como critério de escolha 
a proposta com maior pontuação no item A, seguido de B, C e D respectivamente caso 
se mantenha o empate. 

Art. 37º  Todas as inscrições habilitadas serão avaliadas e classificadas seguindo a ordem 
decrescente das notas finais. 

Art. 38º Cada iniciativa será avaliada por, no mínimo, 2 (dois) membros da Comissão 
Julgadora.

Art. 39º A nota final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as 
notas dos avaliadores.

Art. 40º Se houver discrepância maior ou igual a 30 (trinta) pontos, no julgamento da 
Comissão Julgadora, entre os resultados das avaliações de uma iniciativa, a mesma 
passará por reavaliação. 

Art. 41º Serão desclassificadas as candidaturas que não obtiverem a nota final mínima 
de 60 (sessenta) pontos.

Art. 42º Da decisão da Comissão Julgadora caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da publicação da Ata no Diário Oficial de Campo Grande – DIOGRANDE.

CAPÍTULO VII

DO CRONOGRAMA

Art. 43º  O cronograma seguirá a programação estabelecida no edital

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44º É de responsabilidade da SECTUR o acompanhamento, a supervisão e a 
fiscalização de todos os atos administrativos da presente Resolução, podendo tomar 
providências em caso de eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo. 

Art. 45º O ato de inscrição implica no conhecimento e na integral concordância do 
candidato com as normas e com as condições estabelecidas naResolução e no Termo de 
Referência, o qual independente de transcrição o candidato deve tomar ciência de seu 
conteúdo.

Art. 46º À SECTUR reserva-se o direito de realizar comunicações por meio de correio 
eletrônico (e-mail) ou telefone, exceto as informações ou convocações que por força de 
lei ou deste resolução exijam publicações na Imprensa Oficial. 

Art. 47º Os esclarecimentos referentes ao Concurso deverão ser solicitados através do 
e-mail secturartesvisuais@gmail.com; 

Art. 48º O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e outros dados cadastrais 
junto à SECTUR.

Art. 49º O candidato será o único responsável pela veracidade dos documentos 
encaminhados, isentando a SECTUR de qualquer responsabilidade civil ou penal.

Art. 50º Os casos omissos constatados na fase de classificação serão resolvidos pelas 
Comissões de Seleção documental e julgadora durante as reuniões para avaliação e para 
julgamento dos pedidos de reconsideração.

Art. 51º Ao se inscrever, o candidato garante a inexistência de plágio na iniciativa, 
assumindo integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por eventuais 
acusações ou pleitos nesse sentido.

Art. 52º O candidato, ao se inscrever neste, cede à SECTUR os direitos de imagem e 
som para sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados através de 
quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o 
desenvolvimento e duração do Projeto, bem como a execução, sem fins comerciais, seja 
em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado;

Art. 53º É obrigatória em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com 
a premiação, a seguinte menção: “Este espetáculo foi vencedor do concurso 1º Prêmio 
Ipê de Artes Visuais – 2021” devendo constar os créditos a prefeitura de Campo Grande 
e à Secretaria Municipal de Cultura – SECTUR, assim como as logomarcas em todas as 
peças de divulgação impressas e digitais, as quais estão disponíveis no link: http://www.
campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/

Art. 54º  Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo de Campo Grande - MS.

Max Antônio Freitas da Cruz
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO DO ORIGINAL PUBLICADO NO 
DIOGRANDE N. 6.090 DE 16 DE OUTUBRO DE 2020.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 21/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E TURISMO (SECTUR) – RELAÇÃO DOS CREDENCIADOS QUE FORAM 
DESCREDENCIADOS

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo no uso de suas atribuições torna-se público 
na forma de anexo único deste Edital a relação de inscrições que subsumiram-se ao item 
15.1 alínea “h” do edital de credenciamento n° 002/2020, publicado no DIOGRANDE 
5.927, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32662/2020-51.

Como expressamente previsto no edital em questão, os até então credenciados deveriam 
manifestar seu interesse de aceite, enviando o Termo de Aceite, em até 07 dias corridos 
após a convocação desta Secretaria, com supedâneo no item 6.3 do referido edital, sob 
pena de serem descredenciados.

Anexo único – Lista de Proponentes descredenciados – Credenciamento Morena 
Cultura e Turismo.

Proponentes Situação Observação

Jessica Marques Descredenciada

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Luiz Roberto Otacil 
Nantes Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Roderson Lopes 
Rodrigues Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Sandra Cristina 
Antunes Descredenciada

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Luis Fernando do Prado Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Agnaldo Oliveira 
Guimarães Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Rafael Rolim Pedraza Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Romário de Souza da 
Silva Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Joyce Helena Leone Sol Descredenciada

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Rubia Fernanda 
Martins Amorim Descredenciada

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Eliseu Duarte de Paula Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

João Paulo Paschuini Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Wendell Aparecido 
Santana da Silva Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

III - Motivo da inabilitação (quando for o caso) 

Art. 27º Aos candidatos inabilitados será facultado pedido de reconsideração à 

Comissão De Seleção Documental, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

primeiro dia útil posterior à publicação no Diário Oficial, independente de 

manifestação da SECTUR, sob pena de não conhecimento do recurso apresentado. 

Art. 28º O pedido de reconsideração deverá ser assinado pelo candidato e deve ser 

encaminhado à SECTUR através do e-mail: secturartesvisuais@gmail.com;  

Art. 29º O pedido de reconsideração que tenha por finalidade exclusiva encaminhar 

documentação não entregue no prazo de inscrição será indeferido. 

Art. 30º A análise do pedido de reconsideração constará em ata Comissão de 

Seleção Documental e o resultado final da etapa de habilitação será publicado no 

Diário Oficial de Campo Grande – MS.  

Art. 31º A Comissão de Seleção Documental, responsável pela avaliação das 

iniciativas na fase de classificação deste regulamento, terá 03 membros e será 

composta por servidores públicos.  

Art. 32º A Comissão Julgadora, responsável pela avaliação artística e pontuação de 

mérito   das propostas, terá 03 membros e será composta por dois servidores 

públicos e um representante da sociedade civil.   

Art. 33º Os projetos encaminhados serão avaliados pela Comissão de Seleção 

Documental, no que se refere à documentação e demais condições estabelecidas 

neste regulamento e serão classificados como habilitados ou inabilitados. 

Art. 34º Os trabalhos das Comissões de Seleção Documental e Julgadora serão 

registrados em ata, a qual será assinada pelos membros presentes e encaminhada 

pela presidência da Comissão à Sectur.  

Art. 35º As propostas habilitadas pela Comissão de Seleção Documental serão 

avaliadas pela Comissão Julgadora e receberão pontuação de no mínimo 0 a no 

máximo 100 pontos seguindo os critérios: 

A) Excelência e relevância cultural da proposta 0 a 30 

B) Currículo do candidato 0 a 30 

C) Qualificação dos profissionais envolvidos  0 a 20 

D) Coerência e planejamento do cronograma e ações  0 a 10 

E) Viabilidade técnica e artística proposta para a 

exposição e oficinas 

0 a 10 

TOTAL 100 pontos 

Art. 36º No caso de empate, será utilizado como critério de escolha a proposta com 

maior pontuação no item E. Persistindo o empate, será utilizado como critério de 

escolha a proposta com maior pontuação no item A, seguido de B, C e D 

respectivamente caso se mantenha o empate.  
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Edson Custodio 
Gonçalves Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Ozeias Maia Espíndola Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Samuel Pereira de 
Oliveira Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital 
de Credenciamento 
002/2020.

Campo Grande – MS, 27 de outubro de 2020.

MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO DO ORIGINAL PUBLICADO NO 
DIOGRANDE N. 6.102 DE 27 DE OUTUBRO DE 2020.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 23/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E TURISMO (SECTUR) – RELAÇÃO DOS CREDENCIADOS QUE FORAM 
DESCREDENCIADOS

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo no uso de suas atribuições torna-se público 
na forma de anexo único deste Edital a relação de inscrições que subsumiram-se ao item 
15.1 alínea “h” do edital de credenciamento n° 002/2020, publicado no DIOGRANDE 
5.927, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32662/2020-51.

Como expressamente previsto no edital em questão, os até então credenciados deveriam 
manifestar seu interesse de aceite, enviando o Termo de Aceite, em até 07 dias corridos 
após a convocação desta Secretaria, com supedâneo no item 6.3 do referido edital, sob 
pena de serem descredenciados.
Anexo único – Lista de Proponentes descredenciados – Credenciamento Morena 
Cultura e Turismo.

Proponentes Situação Observação

Thiago Cézar Oliveira Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital de 
Credenciamento 002/2020.

Lilian dos Santos Descredenciada

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital de 
Credenciamento 002/2020.

Caio Luiz do Vale 
Magalhães Descredenciado

Não enviou o termo de 
aceite tempestivamente, 
subsumindo-se ao item 
15.1 alínea “h” do Edital de 
Credenciamento 002/2020.

Campo Grande – MS, 27 de outubro de 2020.

MAX ANTONIO FREITAS DA CRUZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

ATOS DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

DECRETO “PE” n. 2.372, DE 10 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR os servidores públicos municipais CLÁUDIO YASHUAKI NAKAZATO, 
matrícula n. 149047, JULIO CESAR ANTUNES NOGUEIRA, matrícula n. 396454 e 
MONALISA BRUNETTI FOSSATI, matrícula n. 417944, membros titulares e JOSÉ 
CARLOS DA SILVA JUNIOR, matrícula n. 415977, ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA LAJO, 
matrícula n. 380243 e ANA LAURA BIELLA PEREIRA, matricula n. 418709, membros 
suplentes, representando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana – 
SEMADUR, pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura, para realizar análise dos 
documentos técnicos e emissão de parecer referente a proposta técnica, exclusivamente 
do processo administrativo n. 10.416/2020-07, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PLANTA 
DE VALORES GENÉRICOS (PVG) DE IMÓVEIS URBANOS TERRITORIAIS, a contar de 07 
de maio de 2021.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2021.

MARCOS MARCELO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão
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