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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.CVN

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 0015076956/2022

 
Objeto: Chamamento Público de pessoas físicas e jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,

na modalidade FMIC, por meio da seleção de projetos, para a execução de Ações Culturais e Patrimônio Cultural no
Município de Joinville.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 12/12/2022 às 16h08min
1º Questionamento: " No item 2 do edital do Simdec Apoio 2022, quando trata das condições de

participação do chamamento público, o texto deixa claro o veto ao servidor público comissionado ou de carreira
“como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau”. No ítem 2.2.3, existe o veto à participação com recebimento, exceto quando for voluntária. Ou seja, não existe
veto aos parentes de servidores participarem com remuneração nos projetos encaminhados por outra pessoa, que não
os mesmos? Caso exista essa vedação poderia mostrar por escrito onde está explicitamente essa vedação?"

Resposta: As vedações acima citadas estão dispostas no Decreto Municipal nº 49.237, de 25 de julho
de 2022.

 
2º Questionamento: "Gostaria de saber se é preciso ter residência em Joinville para apresentar

projeto? Ou qualquer pessoa de qualquer lugar pode apresentar?"
Resposta: Não há vedação quanto ao local de residência para apresentação de projeto, porém

os projetos deverão obrigatoriamente serem executados no município de Joinville, e aplicados à população deste
Município.

 
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a) Público(a), em
13/12/2022, às 08:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código
verificador 0015264645 e o código CRC EE78063F.
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