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Assuntos Pontuados Parecer Simdec Decisão/Encaminhamento CMPC Resultado Encaminhamento 2015

1

- Realização de oficinas pela 

FCJ/Simdec para orientação aos 

proponentes.

Serão realizadas após a publicação 

do Edital de Apoio à Cultura e da 

Portaria do Mecenato, durante o 

prazo de inscrições. (45 dias no 

Realizadas 6 encontros para 

orientacao. Totalizando 30 

participantes.

Vídeo tutorial para a inscricao. 

Edital comentado.

2

- As planilhas de pontuação das 

bancas e da CAP devem vir 

acompanhadas por parecer escrito 

justificando a avaliação dos 

membros.

As bancas formadas em 2013 

emitiram parecer por escrito sobre a 

avaliação feita. Essa exigência está 

descrita em lei (artigo 62 caput , do 

Decreto 12.839/2006)  e será 

Ok

Executado.

Observar o foco do ano vigente (a 

ser discutido)

3

- Os critérios de avaliação com as 

respectivas pontuações devem ser 

conceituados levando-se em conta 

as especificidades de cada setor?

As bancas avaliadoras serão 

orientadas a justificar os critérios 

adotados.

Parâmetro de análise/relevância 

social do projeto para a sociedade.
ok Manter.

4
- Em 2013 a pontuação mínima foi 

de 40 pontos de 100.

A pontuação de cada critério foi 

submetida a análise e aprovação da 

CAP na reunião do dia 17/03/2014, 

em cumprimento ao artigo 62 §2º 

Ok

Está sendo discutido com a CAP Em discussão com a CAP

5

- Classificação/eliminação primeiro 

por documentos necessários, depois 

pelo projeto em si.

Em 2013 o Simdec executou o que 

estipulava o Plano Municipal de 

Cultura no Eixo Temático IV item 

4.3.8. - Estudar a possibilidade de 

encaminhamento da documentação 

de habilitação dos projetos 

contemplados posteriormente à 

avaliação e classificação dos 

mesmos (CURTO PRAZO). - porém, 

não atendeu as expectativas da ok Manter.

6

- Retirar a expressão “quando 

necessário”, repetir as regras para 

todas as modalidades.

Na elaboração do Edital de Apoio a 

Cultura e Portaria do Mecenato será 

eliminada a expressão "quando 

Ok

Executado. xxxx

7
- Publicar passo a passo e perguntas 

frequentes.

Está em fase de conclusão e 

posteriormente será publicado no 

site da Fundação Cultural de 

Ok

Executado. Manter.
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8 - Publicar Glossário. Definido.

Na elaboração do Edital de Apoio a 

Cultura e Portaria do Mecenato será 

inserido o Glossário.

Ok

Publicado. Manter.

9

- Definir a forma de comprovação 

(documentos obrigatórios) de 

atuação separadamente para cada 

área. Em aberto

Na elaboração do Edital de Apoio a 

Cultura e Portaria do Mecenato 

serão especificados os documentos 

exigidos para cada modalidade.

Ok

ok Manter.

10

- Criação de prêmios (10 x15.000,00 

= 150.000,00) para contemplar 

ações estratégicas: falta definir as 

ações (obs. De um lado, pode ser 

“bom” sem prestação de conta do 

dinheiro e “ruim” por definir o que 

se quer com o prêmio.)

Encaminhado à Procuradoria Geral 

do Município (Ofício nº 542 - Simdec 

de 21 de março de 2014), para 

orientação e parecer.

Caso seja positivo não haverá tempo 

hábil para lançamento junto ao 

Edital em 2014. Nesse caso a FCJ 

sugere a criação de Oficinas 

culturais para suprir essa 

necessidade, indicando áreas 

estratégicas como Escolas Rurais 

Simdec informa aos conselheiros 

que o Edital de Apoio a Cultura de 

2014 será inteiramente prêmio.

Fortalecida a area de formacao em 

cultura. Manter o resultado.

11

- Vinculação ao Plano Municipal de 

Cultura - PMC: assegurar que todo o 

projeto aprovado apresente 

explicitamente quais metas do PMC 

que visa contemplar. colocar no 

objetivo do projeto qual é a meta do 

Na elaboração do Edital de Apoio a 

Cultura e Portaria do Mecenato será 

exigido que todo projeto 

especifique quais Metas do Plano 

Municipal de Cultura pretende 

atingir.

Ok
5% dos projetos inscritos 

mencionaram a meta do PMC; 

destes alguns sem coerencia.

Retirar a exigência do edital e 

mecenato.

12 - Formação de bancas via edital.

O referido Edital foi elaborado em 

2013, encaminhado à Secretaria de 

Administração em 07/01/2014, 

retornou em 05/03/2014, após 

adequações exigidas foi 

encaminhado a Procuradoria em 

11/03/2014 e até a presente data 

não obtivemos resposta. A FCJ tem a 

Simdec informa aos conselheiros 

que o Edital de Credenciamento de 

2014 foi suspenso em virtude de 

não ter sido submetido a avaliação e 

parecer do Conselho.

Não foi efetivado em 2014. CT irá analisar a minuta do edital.
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13

- Manter pelo menos um 

representante da FCJ em cada 

banca.

Na formação das bancas, uma 

relação de nomes de servidores,  

será submetido à avaliação da 

Presidência para composição da 

Portaria de nomeação dos 

Conselho exige que os pareceristas 

conheçam o PMC.
Suplencias convidadas, com apenas 

uma presença. manter.

14
- Curador da Coletiva deve ser de 

fora do município.

Os pareceristas de todas as 

modalidades serão nomeados por 

meio do Edital de Credenciamento 

Idem item 12 Não houve edital de 

credenciamento em 2014. CT irá analisar a minuta do edital.

15

- Aprovar natureza dos Custos 

Administrativos do SIMDEC 

(formação, equipamentos, 

Aprovado na 9ª Reunião Ordinária 

do dia 18/02/2014. Aguardando 

publicação da Resolução. 

Ok

ok ok

16

- Rodadas Criativas de discussões 

por setor, aberta à sociedade, a fim 

de qualificar os projetos visando 

harmonizar as demandas setoriais 

com o retorno à comunidade.

A critério do Conselho Municipal de 

Política Cultural, indicar 

Conselheiros para sua instauração e 

organização. O Simdec e a Fundação 

Cultural não tem como 

Encaminhar à Comissão Temática.

O Simdec e a Fundação Cultural não 

tem como disponibilizar pessoal e 

local para manter a referida ação.

17

- Estabelecer parâmetros 

diferenciados para avaliação de 

Projetos Continuados, 

compreendendo a necessidade de 

comprovações, conceituação e 

retornos mais aprofundados, 

contemplando melhorias continuas. 

Por exemplo: 1) itens que se 

repetem a cada edição devem ser 

Na elaboração do Edital de Apoio a 

Cultura e Portaria do Mecenato será 

exigido que todo projeto 

especifique na justificativa o 

histórico do projeto apontando os 

itens que merecerão 

diferenciamento na pontuação. 

Assim as bancas avaliadoras e a CAP 

determinarão os conceitos de cada 

Ok

Em discussão com a CAP Em discussão com a CAP

18

- Projetos que zerem pelo menos 

um dos itens de avaliação serão 

desclassificados pela banca 

avaliadora/CAP.

Na elaboração do Edital de Apoio a 

Cultura e Portaria do Mecenato será 

pontuado tal solicitação que será 

analisada pela Procuradoria Geral 

do Município, que apontará a Implementado. Manter.
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19

- Fica vedado aos proponentes 

inadimplentes/irregulares junto à 

Fundação Cultural de Joinville a 

apresentação de projetos bem 

como a contratação para realização 

de serviços em projetos aprovados 

Na elaboração do Edital de Apoio a 

Cultura e Portaria do Mecenato será 

pontuado tal solicitação que será 

analisada pela Procuradoria Geral 

do Município, que apontará a 

legalidade do assunto.

Ok

ok ok

20

- Proponentes com projetos 

prorrogados que ainda estejam 

sendo executados não poderão 

apresentar novas propostas.

Na elaboração do Edital de Apoio a 

Cultura e Portaria do Mecenato será 

pontuado tal solicitação que será 

analisada pela Procuradoria Geral 

do Município, que apontará a 

Ok

ok ok
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