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EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Nº 01/2021 

CONVOCAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS E CONSUMIDORES DE 

CULTURA PARA FÓRUM DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE 

CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – CMPC, 

BIÊNIO 2021-2022. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no exercício de suas 

atribuições legais, previstas no inciso XV do artigo 35 da Lei Municipal nº 2.008, de 22 

de dezembro de 2011. Considerando que é de dois anos o mandato do Conselho 

Municipal de Política Cultural – CMPC à luz do § 2º do artigo 38 da Lei Municipal nº 

2.008, de 22 de dezembro de 2011, verifica-se o término do mandato 2019-2020 dos 

membros designados pelo Decreto nº 0466, de 9 de abril de 2019, sendo necessário a 

realização de Assembleias de Eleição e designação de membros, para o mandato 

2021-2022, por cada um dos 7(sete) fóruns que compõem, a representação da 

Sociedade Civil no CMPC. 

O Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) conforme deliberado na 

reunião ordinária, realizada em 08 de março de 2021, escolheu os membros para 

composição da Comissão de Eleição dos Membros do Conselho Municipal de 

Política Cultural, conforme portaria nº 005 de 23 de março de 2021, que TORNA 

PÚBLICO a realização da eleição para as 12 (doze) cadeiras do Conselho Municipal 

de Políticas Culturais de Gurupi e seus respectivos suplentes, nos termos da Lei 

Municipal Nº 2.008 de 22/12/2011, na Seção III. 

A eleição ocorrerá de acordo com o Cronograma expresso no item 5, deste 

edital, de forma virtual em razão da pandemia, de acordo com as disposições que 

seguem. 

2. DO OBJETO 

2.1 Constitui-se objeto deste Edital, a convocação dos Agentes Culturais e 

Consumidores de Cultura, organizados nos 7 (sete) Fóruns para as eleições dos 

conselheiros e respectivos suplentes representantes da sociedade civil ao Conselho 

Municipal de Política Cultural – CMPC.  

2.2 O Conselho Municipal de Políticas Culturais, órgão colegiado consultivo, 

deliberativo e normativo, integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo – SECULT com composição de 2/3 entre Sociedade Civil e Poder 

Público, se constitui no principal espaço de participação social institucionalizada, de 

caráter permanente, na estrutura do Sistema Municipal de Cultura - SMC.  

2.3 O CMPC é composto por 12 (doze) membro titulares e igual número de suplentes, 

de acordo com o disposto no Art. 39 da Lei Municipal Nº 2.008 de 22/12/2011: 
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I – 04 (quatro) membros titulares e respectivos suplentes representando o Poder 

Público, através dos seguintes órgãos e quantitativos: 

a) Secretaria Municipal de Cultura, 02 representantes, sendo um deles o 

Secretário de Cultura e Turismo; 

b) Secretaria Municipal de Educação, 01 representante; 

c) Secretaria Municipal de Turismo, 01 representante; 

II –  08 (oito) membros titulares e respectivos suplentes, representando a sociedade 

civil, através dos seguintes setores e quantitativos: 

a) Fórum Setorial de Artes visuais, 02 representantes; 

b) Fórum Setorial de Artesanato, 01 representante; 

c) Fórum Setorial de Música, 01 representante; 

d) Fórum Setorial de Teatro, 01 representante; 

e) Fórum Setorial de Dança, 01 representante; 

f) Fórum Setorial de Cultura Popular: 01 representante; 

g) Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura, 01 representante. 

2.4 Os membros titulares e suplentes representantes do poder público serão 

designados pelo respectivo órgão e os representantes da sociedade civil serão eleitos 

conforme Regimento Interno.  

2.5 Poderão compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) apenas 

maiores de 18 (dezoito) anos, residentes no Município de Gurupi. 

2.6 Nenhum membro, titular ou suplente, representante de entidade da Sociedade 

Civil, poderá ser detentor de cargo em comissão ou função de confiança vinculada ao 

Poder Executivo do Município. 

2.7 Os membros do Conselho serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo 

mediante Decreto. 

2.8 O mandato do Conselheiro será de 02 (dois) anos, a contar da data da posse, 

correspondente ao biênio 2021-2022, sendo permitida a recondução por mais um 

período. 

2.9 O exercício da função de membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais 

(CMPC) não será remunerado, constituindo serviço público relevante prestado ao 

Município. O funcionamento do CMPC será definido em Regimento Interno. 
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2.10 São elegíveis a membros do Conselho, os candidatos da sociedade civil que 

atendam aos seguintes requisitos. 

2.11 Ser residente e domiciliado no município de Gurupi-TO; 

2.11.1 Ter no mínimo 18(dezoito) anos de idade no ato da inscrição; 

2.11.2 Ter atuação nas áreas de artes e culturas; 

2.11.3 Estar vinculado ao Fórum Cultural da candidatura; 

2.11.4 Não estar vinculado a nenhum dos órgãos do Poder Público com representação 

no CMPC, conforme item 2.6 deste Edital; 

2.11.5 Cada candidato poderá se inscrever e representar somente um Fórum. 

2.11.6 A comprovação de que o candidato participa do Fórum setorial para o qual se 

candidatou ocorrerá por meio do envio da relação dos cadastrados em cada Fórum 

por meio do seu representante setorial. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas à partir do dia 05 de abril de 2021 ao dia 11 de 

abril de 2021 até as 23h59, mediante e-mail, com envio para o endereço eletrônico 

eleicaoCMPC@gurupi.to.gov.br com a documentação abaixo relacionada: 

3.1.1 Requerimento de Inscrição – Anexo I, parte integrante deste Edital, devidamente 

preenchido e assinado; 

3.1.2 Cópia de documento oficial de identidade com foto; 

3.1.3 Cópia do CPF; 

3.1.4 Cópia do comprovante de domicílio no Município de Gurupi. 

 

4. DA VOTAÇÃO DOS MEMBROS DO CMPC 

4.1 A votação se dará por escrutínio aberto, em formulário via Google Forms, 

disponibilizado apenas para os participantes das assembleias, nos horários 

específicos de cada Fórum Setorial. 

4.2 Os votos serão avaliados mediante a apresentação dos documentos 

comprobatórios das atividades relacionadas ao setorial de votação, ou seja, observado 

o disposto no item 2.11.6 deste Edital. 

mailto:eleicaoCMPC@gurupi.to.gov.br
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4.3 Se não houver candidatos suficientes para o preenchimento de todos os cargos, a 

escolha das vagas restantes será feita por meio de indicação, desde que o indicado 

esteja de acordo em participar. 

5 DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E SECRETÁRIO GERAL 

5.1 O Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC deverá eleger, entre seus 

membros, o Presidente e o Secretário-Geral com os respectivos suplentes. 

5.2 A escolha dos cargos acima citados é de responsabilidade apenas dos 

Conselheiros eleitos. 

5.3 Escolha do Presidente, Vice-Presidente e Secretário Geral será feita por todos os 

conselheiros juntos (titulares e suplentes) na primeira reunião virtual da seguinte 

forma: 

I. indicação dos nomes dos candidatos  

II. escolha por voto; 

III. apuração; 

IV. resultado. 

6 CRONOGRAMA 

 

Etapa Início Final 

Inscrição dos candidatos  05/04/2021 11/04/2021 

Divulgação dos Habilitados como candidatos. 13/04/2021 15/04/2021 

Prazo para recursos  16/04/2021 20/04/2021 

Divulgação da lista final de candidatos habilitados 26/04/2021 26/04/2021 

Votação 28/04/2021 29/04/2021 

Divulgação do resultado parcial da eleição 30/04/2021 30/04/2021 

Prazo para recursos  03/05/2021 05/05/2021 

Divulgação do resultado final da eleição 06/05/2021 06/05/2021 

Homologação 07/05/2021 07/05/2021 
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7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Os membros eleitos não estabelecerão qualquer vínculo empregatício, nem serão 

remunerados a qualquer título, sendo sua atuação considerada de alta relevância para 

o Município de Gurupi-TO. 

7.2 O ato de inscrição implica na aceitação e concordância com as normas contidas 

neste Edital e legislação pertinente. 

7.3 Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone (63) 3312-5767 

ou pelo e-mail eleicaoCMPC@gurupi.to.gov.br 

7.4 O presente Edital e os demais atos decorrentes serão publicados no Diário Oficial 

do Município e estarão disponíveis no site do Município de Gurupi. 

7.5 Os casos omissos relativos ao processo eleitoral serão decididos pela Comissão 

de Eleição dos Membros do Conselho Municipal de Política Cultural. 

7.6 A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à 

realização deste processo, implicará na eliminação da respectiva inscrição ou voto, 

sendo declarados nulos todos os atos decorrentes. 

7.7 O presente Edital poderá, a qualquer tempo, ser revogado ou anulado, bem como 

modificado, no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, 

em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação 

de qualquer natureza. 

7.8 A divulgação da lista com os nomes dos novos Conselheiros e a cerimônia 

simbólica de posse, se dará logo após decreto de nomeação expedido pela Prefeita 

Municipal.  

7.9 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação, podendo ser impugnado no 

prazo de 5(cinco) dias, sob pena de anuência às disposições nele contidas. 

 

Gurupi-TO, 31 março de 2021. 

Secretária de Cultura e Turismo – Lady Sakay 

Membros da Comissão de Eleição do Conselho Municipal de Política Cultural: 

Alexandre Aragão Fernandes 

Astor Linhares Carvalho 

Eberson Gomes dos Santos 

Letícia Melo Abreu 

Mário Silvio Borges da Silva 

 

mailto:eleicaoCMPC@gurupi.to.gov.br
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO CANDIDATO 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 
Endereço completo: 
Telefone:                                                           
E-mail: 
2. SETOR QUE PERTENCE E DESEJA CONCORRER 

Você deve indicar qual segmento que você pertence dentro do Fórum Setorial que vai se 

candidatar. Lembramos que só pode se candidatar e concorrer somente em um Fórum Setorial. 

Nº FÓRUM/SISTEMA SEGMENTO QUE PERTENCE 

2.1 Fórum Setorial de Artes visuais  

2.2 Fórum Setorial de Artesanato  

2.3 Fórum Setorial de Música  

2.4 Fórum Setorial de Teatro  

2.5 Fórum Setorial de Dança  

2.6 Fórum Setorial de Cultura Popular  

2.7 Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura  

 

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

(   ) Cópia de documento de identidade com foto. 

(   ) Cópia do CPF. 

(   ) Cópia do comprovante de domicílio. 

4. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 “Declaro estar ciente das normas do Edital Nº 001/2021 da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, concordando integralmente com todos os seus termos”. 

Gurupi-TO,  31 de março de 2021. 

Assinatura por extenso 
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ANEXO II – AUTODECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO SOCIAL OU PROFISSIONAL 

NAS ÁREAS ARTÍSTICA E CULTURAL  

 Nome completo: 

Data de nascimento: 

Endereço residencial:  

Município:                                                    CPF:                                            RG: 

CNPJ:                                             E-mail: 

Telefone celular: 

Área Setorial a qual declara pertencer: 

(    )  Artes visuais.                                                                (    ) Artesanato. 

(    ) Música.                                                                           (    ) Teatro. 

(    ) Dança.                                                                             (    ) Cultura Popular. 

(    ) Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura. 

Descreva em poucas palavras a sua atuação: 

 

 

 

 

 

Gurupi-TO, 31 de março de 2021. 

                                                                 

Assinatura por extenso 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu,_____________________________________________________________, 

residente à ________________________________________________________________, 

Cidade _____________________ UF_____ CEP: ___________ - ______, 

CPF nº ______________________ RG nº ______________ Órgão Exped. ____________, 

Declaro, a pedido do (a) interessado (a) e para fins de provas junto à Secretaria de Cultura e 

Turismo, que o (a) Sr. (a)____________________________________________ 

_______________________________ reside comigo. 

 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente 

de que responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas. 

 

 

Gurupi-TO, _________ 31 de março de 2021. 

                            

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

OBS.: Anexar uma conta de água, energia, telefone ou outro documento que comprove o 

endereço e o declarante. 
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ANEXO IV – FICHA DE CADASTRO DE ARTISTA 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Idade:                                                                                            Data nascimento:  

RG:                                                                                                 CPF: 

Endereço: 

Bairro:                                                                                         CEP: 

Telefone celular: 

Telefone comercial: 

E-mail: 

Site: 

Sexo: 

Integrante de algum grupo ou associação?       

  (   ) Não  (     ) Sim - Especificar: 

Entregue algum documento para anexar à esta ficha?  

(   ) Não (   ) Sim – Especificar: 

2. SEGMENTO ARTÍSTICO 

(    ) Música (    ) Fotografia 

(    ) Dança (    ) Vídeo 

(    ) Literatura (    ) Artesanato 

(    ) Circo (    ) Teatro 

(    ) Artes Visuais Outros - Especificar: 

3. FUNÇÂO 
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(    ) Ator (    ) Produtor (    ) Malabarista 

(    ) Cantor (    ) Diretor (    ) Mágico 

(    ) Artesão (    ) Compositor (    ) Trapezista 

(    ) Escultor (    ) Desenhista (    ) Dançarino 

(    ) Escritor (    ) Figurinista (    ) Escritor 

(    ) Coreógrafo (    ) Cinegrafista (    )  Pintor - Especificar 

(    ) Dançarino (    ) Escritor (    ) Músico -Especificar 

(    ) Outro - Especificar 

4. TEMPO DE ATUAÇÃO NA ÁREA 

(    ) Menos de 1 ano                                                                 (    ) De 1 a 5 anos. 

(     ) De 5 a 10 anos.                                                                 (    )  De 10 a 20 anos. 

(     ) Mais de 20 anos 

 

Gurupi-TO,  31 de março de 2021. 

 

 

______________________________________ 

 Assinatura do artista 

 


