
EDITAL Nº 16/2019 – PRORROGAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

SELEÇÃO DE ARTISTAS E ADENDOS: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS 

CULTURAIS – FMIC 

Fica prorrogado pelo prazo de 15 (quinze) dias o período de inscrição/encaminhamento 
de proposta do Edital n. 16/2019 publicado no Diário Oficial de Campo Grande nº 5.699 
de 01 de outubro de 2019, que passa a ter o presente calendário de atividades. 

 

ETAPA ATIVIDADE DATA 

A.  Republicação do Edital de Chamamento Público no 

Diário Oficial 
30/10/2019 

B.  
Recebimento das inscrições  Até 14/11/2019 

C.  Publicação no Diário das propostas de projetos 

recebidas  
Até 22/11/2019 

D.  Fase de Seleção - análise preliminar das propostas 

de projetos pela Comissão Gestora 
Até 13/12/2019 

E.  
Publicação da classificação preliminar das propostas 

de projetos e início da fase de interposição de 

recursos 

Até 17/12/2019 

F.  
Fase de Recursos Até 20/12/2019 

G.  Agendamento para defesa oral dos recursos à Fase 

de Seleção 
Até 08/01/2020 

H.  
Oitivas das defesas Até 10/01/2020 

I.  Publicação da nova classificação das propostas de 

projetos  
Até 15/01/2020 

J.  Entrega do Plano de Trabalho e da documentação 

complementar 
Até 21/01/2020 

K.  Fase de Habilitação (conferência documental) pela 

Comissão de Seleção 
Até 05/02/2020 

L.  Publicação do resultado definitivo, homologado pela 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo  
Até 07/02/2020 

M.  
Retirada dos ofícios para abertura de conta bancária Até 12/02/2020 

N.  Entrega pelo proponente do termo de abertura da 

conta bancária  
Até 25/02/2020 

 

Página 2: 

ONDE CONSTOU:   “...3.3 As propostas de projetos deverão ser apresentadas 
digitadas e encadernadas (folhas com duas perfurações e 
grampo tipo bailarina) em uma única via, no formato que a 
Organização da Sociedade Civil desejar, com liberdade de 
criação no seu layout, contendo ao menos os itens 3.3.1 a 
3.3.8 e, tanto quanto possível, os itens 3.3.9 e 3.3.10:...” 

PASSE A CONSTAR:  “...3.3 As propostas de projetos deverão ser apresentadas 
digitadas e encadernadas (folhas com duas perfurações e 
grampo tipo bailarina) em uma única via, no formato que a 
Proponente desejar, com liberdade de criação no seu layout, 
contendo ao menos os itens 3.3.1 a 3.3.8 e, tanto quanto 
possível, os itens 3.3.9 e 3.3.10:...” 

Página 2: 

ONDE CONSTOU:   “...Unidade Gestora 0525F...” 

PASSE A CONSTAR:  “...Unidade Gestora 0252F...” 

Página 4: 

ONDE CONSTOU:  “...11.6 A proponente poderá solicitar remanejamento de 
itens do orçamento, no limite de 10% do valor total da 
proposta, desde que devidamente justificado. Poderá solicitar 
alterações, tais como, equipe, horário e local das atividades, 
entre outras, apresentando justificativa, não cabendo pedidos 
de alterações do objeto, metas, etapas, valor total e 
democratização das atividades. 



Parágrafo único. A Comissão de Monitoramento e Avaliação 
analisará e deliberará sobre o pedido no prazo de 07 (sete) 
dias úteis a contar do recebimento da solicitação....” 

PASSE A CONSTAR:  “...11.6 A proponente poderá solicitar remanejamento de 
itens do orçamento, no limite de 10% do valor total da 
proposta, desde que devidamente justificado. Poderá solicitar 
alterações, tais como, equipe, horário e local das atividades, 
entre outras, apresentando justificativa, não cabendo pedidos 
de alterações do objeto, metas, etapas, valor total e 
democratização das atividades...” 

 [Com exclusão do parágrafo único] 

Página 4: 

ONDE CONSTOU:  “...11.7 As solicitações de alterações do Plano de Trabalho 
permitidas no item 11.5, deverão ser encaminhadas com 
tempo hábil para sua apreciação, o que exige o mínimo de 15 
(quinze) dias de antecedência...” 

PASSE A CONSTAR:  “...11.7 As solicitações de alterações do Plano de Trabalho 
permitidas no item 11.6, deverão ser encaminhadas à 
Comissão de Monitoramento e Avaliação que analisará e 
deliberará sobre o pedido no prazo de 15 (quinze) dias úteis a 
contar do recebimento da solicitação...” 

Página 4: 

ONDE CONSTOU:  “...12.7 A proponente deverá apresentar o Relatório Final de 
Execução Financeira, no prazo de até trinta dias, contados de 
sua notificação, conforme estabelecido no instrumento de 
parceria, prorrogável por até quinze dias, mediante 
justificativa e solicitação prévia da organização da sociedade 
civil....” 

PASSE A CONSTAR:  “...12.7 A proponente deverá apresentar o Relatório Final de 
Execução Financeira, no prazo de até trinta dias, contados de 
sua notificação, conforme estabelecido no instrumento de 
parceria, prorrogável por até quinze dias, mediante 
justificativa e solicitação prévia da proponente....” 

Página 4: 

ONDE CONSTOU:  “...12.14 Toda a movimentação de recursos no âmbito da 
parceria será realizada mediante transferência eletrônica 
sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade 
de depósito em sua conta bancária...” 

PASSE A CONSTAR:  “...12.14 Os cheques emitidos serão nominais e nos casos de 
mais de uma despesa paga com o mesmo cheque a 
composição do valor deve ser demonstrada. 

Página 5: 

ONDE CONSTOU:  “...14.5 A proponente guardará cópias dos documentos fiscais 
originais referentes às despesas e receitas do projeto por 05 
(cinco) anos, ficando nesse tempo à disposição das 
auditorias da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e da 
Procuradoria Geral do Município...” 

PASSE A CONSTAR:  “...14.5 A proponente guardará cópias dos documentos fiscais 
originais referentes às despesas e receitas do projeto por 10 
(dez) anos, ficando nesse tempo à disposição das auditorias 
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças e da Procuradoria Geral 
do Município...” 

 
Campo Grande – MS, 30 de outubro de 2019. 
 
 
 
Melissa de Carvalho Sone Tamaciro 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR 

 

EDITAL Nº 17/2019 – PRORROGAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

SELEÇÃO DE ARTISTAS E ADENDOS: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS 

CULTURAIS – FMIC 



Fica prorrogado pelo prazo de 15 (quinze) dias o período de inscrição/encaminhamento 
de proposta do Edital n. 17/2019 publicado no Diário Oficial de Campo Grande nº 5.699 
de 01 de outubro de 2019, que passa a ter o presente calendário de atividades. 
 

ETAPA ATIVIDADE DATA 

A.  Republicação do Edital de Chamamento Público no 

Diário Oficial 
30/10/2019 

B.  
Recebimento das inscrições  Até 14/11/2019 

C.  Publicação no Diário das propostas de projetos 

recebidas  
Até 22/11/2019 

D.  Fase de Seleção - análise preliminar das propostas 

de projetos pela Comissão Gestora 
Até 13/12/2019 

E.  
Publicação da classificação preliminar das propostas 

de projetos e início da fase de interposição de 

recursos 

Até 17/12/2019 

F.  
Fase de Recursos Até 20/12/2019 

G.  Agendamento para defesa oral dos recursos à Fase 

de Seleção 
Até 08/01/2020 

H.  
Oitivas das defesas Até 10/01/2020 

I.  Publicação da nova classificação das propostas de 

projetos  
Até 15/01/2020 

J.  Entrega do Plano de Trabalho e da documentação 

complementar 
Até 21/01/2020 

K.  Fase de Habilitação (conferência documental) pela 

Comissão de Seleção 
Até 05/02/2020 

L.  Publicação do resultado definitivo, homologado pela 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo  
Até 07/02/2020 

M.  
Retirada dos ofícios para abertura de conta bancária Até 12/02/2020 

N.  Entrega pelo proponente do termo de abertura da 

conta bancária  
Até 25/02/2020 

 

Página 17: 

ONDE CONSTOU:   “...Unidade Gestora 0525F...” 

PASSE A CONSTAR:  “...Unidade Gestora 0252F...” 

Página 19: 

ONDE CONSTOU:  “...11.6 A proponente poderá solicitar remanejamento de 
itens do orçamento, no limite de 10% do valor total da 
proposta, desde que devidamente justificado. Poderá solicitar 
alterações, tais como, equipe, horário e local das atividades, 
entre outras, apresentando justificativa, não cabendo pedidos 
de alterações do objeto, metas, etapas, valor total e 
democratização das atividades. 

Parágrafo único. A Comissão de Monitoramento e Avaliação 
analisará e deliberará sobre o pedido no prazo de 07 (sete) 
dias úteis a contar do recebimento da solicitação....” 

PASSE A CONSTAR:  “...11.6 A proponente poderá solicitar remanejamento de 
itens do orçamento, no limite de 10% do valor total da 
proposta, desde que devidamente justificado. Poderá solicitar 
alterações, tais como, equipe, horário e local das atividades, 
entre outras, apresentando justificativa, não cabendo pedidos 
de alterações do objeto, metas, etapas, valor total e 
democratização das atividades...” 

 [Com exclusão do parágrafo único] 

Página 19: 

ONDE CONSTOU:  “...11.7 As solicitações de alterações do Plano de Trabalho 
permitidas no item 11.5, deverão ser encaminhadas com 
tempo hábil para sua apreciação, o que exige o mínimo de 15 
(quinze) dias de antecedência...” 



PASSE A CONSTAR:  “...11.7 As solicitações de alterações do Plano de Trabalho 
permitidas no item 11.6, deverão ser encaminhadas à 
Comissão de Monitoramento e Avaliação que analisará e 
deliberará sobre o pedido no prazo de 15 (quinze) dias úteis a 
contar do recebimento da solicitação...” 

Página 20: 

ONDE CONSTOU:  “...14.6 A proponente guardará cópias dos documentos fiscais 
originais referentes às despesas e receitas do projeto por 05 
(cinco) anos, ficando nesse tempo à disposição das 
auditorias da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e da 
Procuradoria Geral do Município...” 

PASSE A CONSTAR:  “...14.6 A proponente guardará cópias dos documentos fiscais 
originais referentes às despesas e receitas do projeto por 10 
(dez) anos, ficando nesse tempo à disposição das auditorias 
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças e da Procuradoria Geral 
do Município...” 

Campo Grande – MS, 30 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
Melissa de Carvalho Sone Tamaciro 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR 

 

 

 

EDITAL Nº 18/2019 – PRORROGAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

SELEÇÃO DE ARTISTAS E ADENDOS: POLÍTICA DE FOMENTO AO TEATRO – 

FOMTEATRO 

Fica prorrogado pelo prazo de 15 (quinze) dias o período de inscrição/encaminhamento 
de proposta do Edital n. 18/2019 publicado no Diário Oficial de Campo Grande nº 5.699 
de 01 de outubro de 2019, que passa a ter o presente calendário de atividades. 
 
 

ETAPA ATIVIDADE DATA 

A.  Republicação do Edital de Chamamento Público no 

Diário Oficial 
30/10/2019 

B.  
Recebimento das inscrições  Até 14/11/2019 

C.  Publicação no Diário das propostas de projetos 

recebidas  
Até 22/11/2019 

D.  Fase de Seleção - análise preliminar das propostas 

de projetos pela Comissão Gestora 
Até 13/12/2019 

E.  
Publicação da classificação preliminar das propostas 

de projetos e início da fase de interposição de 

recursos 

Até 17/12/2019 

F.  
Fase de Recursos Até 20/12/2019 

G.  Agendamento para defesa oral dos recursos à Fase 

de Seleção 
Até 08/01/2020 

H.  
Oitivas das defesas Até 10/01/2020 

I.  Publicação da nova classificação das propostas de 

projetos  
Até 15/01/2020 

J.  Entrega do Plano de Trabalho e da documentação 

complementar 
Até 21/01/2020 

K.  Fase de Habilitação (conferência documental) pela 

Comissão de Seleção 
Até 05/02/2020 

L.  Publicação do resultado definitivo, homologado pela 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo  
Até 07/02/2020 



M.  
Retirada dos ofícios para abertura de conta bancária Até 12/02/2020 

N.  Entrega pelo proponente do termo de abertura da 

conta bancária  
Até 25/02/2020 

 
 

Página 33: 

ONDE CONSTOU:   “... A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, no uso de 

suas atribuições legais, torna público e para conhecimento dos 

interessados, pessoas jurídicas com fins lucrativos...” 

PASSE A CONSTAR:  “... A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, no uso de 

suas atribuições legais, torna público e para conhecimento dos 

interessados, pessoas físicas e jurídicas com fins lucrativos...” 

 

Página 33: 

ONDE CONSTOU:   “...Unidade Gestora 0525F...” 

PASSE A CONSTAR:  “...Unidade Gestora 0252F...” 

 

Página 35: 

ONDE CONSTOU:  “...11.6 A proponente poderá solicitar remanejamento de 

itens do orçamento, no limite de 10% do valor total da 

proposta, desde que devidamente justificado. Poderá solicitar 

alterações, tais como, equipe, horário e local das atividades, 

entre outras, apresentando justificativa, não cabendo pedidos 

de alterações do objeto, metas, etapas, valor total e 

democratização das atividades. 

Parágrafo único. A Comissão de Monitoramento e Avaliação 

analisará e deliberará sobre o pedido no prazo de 07 (sete) 

dias úteis a contar do recebimento da solicitação....” 

PASSE A CONSTAR:  “...11.6 A proponente poderá solicitar remanejamento de 

itens do orçamento, no limite de 10% do valor total da 

proposta, desde que devidamente justificado. Poderá solicitar 

alterações, tais como, equipe, horário e local das atividades, 

entre outras, apresentando justificativa, não cabendo pedidos 

de alterações do objeto, metas, etapas, valor total e 

democratização das atividades...” 

 [Com exclusão do parágrafo único] 

 

Página 35: 

ONDE CONSTOU:  “...11.7 As solicitações de alterações do Plano de Trabalho 

permitidas no item 11.5, deverão ser encaminhadas com 

tempo hábil para sua apreciação, o que exige o mínimo de 15 

(quinze) dias de antecedência...” 

PASSE A CONSTAR:  “...11.7 As solicitações de alterações do Plano de Trabalho 

permitidas no item 11.6, deverão ser encaminhadas à 

Comissão de Monitoramento e Avaliação que analisará e 

deliberará sobre o pedido no prazo de 15 (quinze) dias úteis a 

contar do recebimento da solicitação...” 

 

Página 35: 



ONDE CONSTOU:  “...12.14 Toda a movimentação de recursos no âmbito da 
parceria será realizada mediante transferência eletrônica 
sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade 
de depósito em sua conta bancária...” 

PASSE A CONSTAR:  “...12.14 Os cheques emitidos serão nominais e nos casos de 
mais de uma despesa paga com o mesmo cheque a 
composição do valor deve ser demonstrada. 

Parágrafo único. A movimentação de recursos no âmbito da 
parceria poderá ser realizada mediante transferência 
eletrônica nas hipóteses permitidas em Lei, as quais podem 
ser consultadas à SECTUR....” 

 

Página 36: 

ONDE CONSTOU:  “...14.5 A proponente guardará cópias dos documentos fiscais 

originais referentes às despesas e receitas do projeto por 05 

(cinco) anos, ficando nesse tempo à disposição das 

auditorias da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e da 

Procuradoria Geral do Município...” 

PASSE A CONSTAR:  “...14.5 A proponente guardará cópias dos documentos fiscais 

originais referentes às despesas e receitas do projeto por 10 

(dez) anos, ficando nesse tempo à disposição das auditorias 

da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Finanças e da Procuradoria Geral 

do Município...” 

 

Campo Grande – MS, 30 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
Melissa de Carvalho Sone Tamaciro 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR 
 
 
 
 
 
EDITAL Nº 19/2019 – PRORROGAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

SELEÇÃO DE ARTISTAS E ADENDOS: POLÍTICA DE FOMENTO AO TEATRO – 

FOMTEATRO 

Fica prorrogado pelo prazo de 15 (quinze) dias o período de inscrição/encaminhamento 
de proposta do Edital n. 19/2019 publicado no Diário Oficial de Campo Grande nº 5.699 
de 01 de outubro de 2019, que passa a ter o presente calendário de atividades. 
 
 

ETAPA ATIVIDADE DATA 

A.  Republicação do Edital de Chamamento Público no 

Diário Oficial 
30/10/2019 

B.  
Recebimento das inscrições  Até 14/11/2019 

C.  Publicação no Diário das propostas de projetos 

recebidas  
Até 22/11/2019 

D.  Fase de Seleção - análise preliminar das propostas 

de projetos pela Comissão Gestora 
Até 13/12/2019 

E.  
Publicação da classificação preliminar das propostas 

de projetos e início da fase de interposição de 

recursos 

Até 17/12/2019 

F.  
Fase de Recursos Até 20/12/2019 

G.  Agendamento para defesa oral dos recursos à Fase 

de Seleção 
Até 08/01/2020 



H.  
Oitivas das defesas Até 10/01/2020 

I.  Publicação da nova classificação das propostas de 

projetos  
Até 15/01/2020 

J.  Entrega do Plano de Trabalho e da documentação 

complementar 
Até 21/01/2020 

K.  Fase de Habilitação (conferência documental) pela 

Comissão de Seleção 
Até 05/02/2020 

L.  Publicação do resultado definitivo, homologado pela 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo  
Até 07/02/2020 

M.  
Retirada dos ofícios para abertura de conta bancária Até 12/02/2020 

N.  Entrega pelo proponente do termo de abertura da 

conta bancária  
Até 25/02/2020 

 
 

Página 47: 

ONDE CONSTOU:   “...Unidade Gestora 0525F...” 

PASSE A CONSTAR:  “...Unidade Gestora 0252F...” 

 

Página 49: 

ONDE CONSTOU:  “...11.6 A proponente poderá solicitar remanejamento de 
itens do orçamento, no limite de 10% do valor total da 
proposta, desde que devidamente justificado. Poderá solicitar 
alterações, tais como, equipe, horário e local das atividades, 
entre outras, apresentando justificativa, não cabendo pedidos 
de alterações do objeto, metas, etapas, valor total e 
democratização das atividades. 

Parágrafo único. A Comissão de Monitoramento e Avaliação 
analisará e deliberará sobre o pedido no prazo de 07 (sete) 
dias úteis a contar do recebimento da solicitação....” 

PASSE A CONSTAR:  “...11.6 A proponente poderá solicitar remanejamento de 
itens do orçamento, no limite de 10% do valor total da 
proposta, desde que devidamente justificado. Poderá solicitar 
alterações, tais como, equipe, horário e local das atividades, 
entre outras, apresentando justificativa, não cabendo pedidos 
de alterações do objeto, metas, etapas, valor total e 
democratização das atividades...” 

 [Com exclusão do parágrafo único] 

 

Página 49: 

ONDE CONSTOU:  “...11.7 As solicitações de alterações do Plano de Trabalho 
permitidas no item 11.5, deverão ser encaminhadas com 
tempo hábil para sua apreciação, o que exige o mínimo de 15 
(quinze) dias de antecedência...” 

PASSE A CONSTAR:  “...11.7 As solicitações de alterações do Plano de Trabalho 
permitidas no item 11.6, deverão ser encaminhadas à 
Comissão de Monitoramento e Avaliação que analisará e 
deliberará sobre o pedido no prazo de 15 (quinze) dias úteis a 
contar do recebimento da solicitação...” 

 

Página 51: 

ONDE CONSTOU:  “...14.6 A proponente guardará cópias dos documentos fiscais 
originais referentes às despesas e receitas do projeto por 05 
(cinco) anos, ficando nesse tempo à disposição das 
auditorias da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e da 
Procuradoria Geral do Município...” 

PASSE A CONSTAR:  “...14.6 A proponente guardará cópias dos documentos fiscais 
originais referentes às despesas e receitas do projeto por 10 
(dez) anos, ficando nesse tempo à disposição das auditorias 
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Secretaria 



Municipal de Planejamento e Finanças e da Procuradoria Geral 
do Município...” 

 
Campo Grande – MS, 30 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
Melissa de Carvalho Sone Tamaciro 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR 


