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Estado do Rio Grande do Norte 

Prefeitura Municipal de Areia Branca 

CNPJ: 08.077.265/0001-08 

 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2023 

AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS DE AREIA 

BRANCA/RN (CARNAVAL 2023). 

 
 

O Município de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, através da Diretoria Executiva 

de Turismo, torna público a realização da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2023, para AUXÍLIO 

FINANCEIRO PARA ESCOLAS DE SAMBA, BLOCOS DE URSOS E BICHARADAS, para 

compor a programação do CARNAVAL EM AREIA BRANCA 2023, que acontecerá no 

período de 17 a 21 de fevereiro de 2023, tudo em conformidade com os requisitos contidos 

neste Edital.  

 

1. DO OBJETO  

1.1 Constitui objeto deste edital, o auxílio financeiro por meio de seleção pública de 

agremiações carnavalescas do tipo Escolas de Samba e Blocos do tipo Bicharada que 

possuam o reconhecimento público da Diretoria Executiva de Turismo e reconhecimento 

popular para realizarem atividades de desfile e performance musical e coreográfica, não 

competitivo, da programação do Carnaval em Areia Branca no ano de 2023, em dia, local e 

horário definido pela Prefeitura Municipal.  

 

2. DA FINALIDADE  

2.1 Selecionar e apoiar financeiramente as Agremiações Carnavalescas do tipo Escolas de 

Samba e Blocos do tipo Bicharada, reconhecidas pela Diretoria Executiva de Turismo, e 

inscritas nesta Seleção Pública, que desfilarão durante a programação do Carnaval em Areia 

Branca 2023.  

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA SELEÇÃO  

3.1. Poderão ser selecionadas: 
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3.1.1 – Agremiações Carnavalescas do tipo Escola de Samba – que comprovem no 

mínimo 02 (dois) anos de atividades culturais no município de Areia Branca/RN, que possua 

registro na Fundação Areia Branca de Cultura e tenha Sede nesta Cidade. Representado 

através de PESSOAS FÍSICAS, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, brasileiros 

natos ou naturalizados, que tenham relação direta com a agremiação correspondente e 

possua residência fixa na cidade de Areia Branca/RN.  

  

3.1.2 – Blocos Carnavalescos do tipo Bicharada (Blocos de Ursos e Bicharadas) – que 

comprovem no mínimo 02 (dois) anos de atividades culturais no município de Areia 

Branca/RN, que possua registro na Fundação Areia Branca de Cultura e tenha Sede nesta 

Cidade. Representado através de PESSOAS FÍSICAS, com idade igual ou superior a 18 

(dezoito) anos, brasileiros natos ou naturalizados, que tenham relação direta com o bloco 

correspondente e possua residência fixa na cidade de Areia Branca/RN. 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições nesta Seleção Pública serão gratuitas e realizadas em uma só etapa.  

4.1.1 O período de inscrições será de 25 a 27 de janeiro de 2023, no horário das 8h00 às 

13h00, na Diretoria Executiva de Turismo, situada na Rua Padre Antonio Joaquim, nº 03, 

Centro, Areia Branca/RN, CEP 59655-000 (Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de 

Areia Branca) mediante a entrega e conferência de documentação exigida nos itens 4.2 deste 

Edital. 

4.2 Para Seleção, a Bicharada ou Agremiação de Escola de Samba deverá apresentar os 

seguintes documentos:  

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (ANEXO I);  

b) Cópia de Documento de Identificação com foto do seu representante;  

c) Cópia do CPF do seu representante;  

d) Certidão Negativa de Débitos do Representante do Bloco ou da Agremiação de Escola de 

Samba junto à Fazenda Municipal, Estadual e Federal;  

e) Cópia do comprovante de endereço atualizado do Representante (conta de energia, água, 

telefone, contrato de locação, etc.);  

f) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO II);  

g) Declaração de representatividade assinado por no mínimo 10(dez) integrantes para os 

blocos de Ursos e Bicharadas e no mínimo 30(trinta) integrantes para as Escolas de Samba; 
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h) Histórico e biografia do Bloco de Urso/Bicharada, Escola de Samba, comprovados com 

registros de foto de apresentação ou de ensaio, matéria de jornal, revista, vídeo dentre outros;  

i) Planilha orçamentária, contendo toda a programação de gastos financeiros, que servirá de 

parâmetro para a prestação de contas; 

j) Comprovação de reconhecimento da condição de Bloco de Urso/Bicharada, Escola de 

Samba, através de Cadastro junto à Fundação de Cultura e Diretoria Executiva de Turismo do 

Município de Areia Branca (RN).  

4.3 A responsabilidade sobre a entrega dos documentos relativos à inscrição será única e 

exclusiva do Proponente, ou Representante Legal.  

4.4 Toda documentação deverá estar autenticada por cartório ou por servidor público da 

Diretoria Executiva de Turismo, em envelope identificado conforme modelo abaixo o qual terá 

o seu conteúdo analisado pela Comissão de Seleção da Diretoria Executiva de Turismo.  

 
DESTINATÁRIO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA.  

SELEÇÃO PÚBLICA 001/2023- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AGREMIAÇÕES DE 

ESCOLA DE SAMBA/BLOCOS DE URSOS E BICHARADAS 

REMETENTE:  

Nome do Proponente:_______________________________  

Nome da Escola de Samba/Bloco:_____________________________  

Telefone de Contato:________________________________  

 

4.5 Não serão aceitas as inscrições realizadas por Correios/SEDEX ou forma não presencial.  

 

5. DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO  

5.1 - A falta da apresentação de quaisquer documentos no ato da inscrição, ou do não 

cumprimento do estabelecido no Item 4 e seus subitens, implicará no imediato indeferimento 

da inscrição.  

5.2 - É vedada a participação de servidor público municipal e órgãos públicos.  

5.3 - O Proponente deverá manter, durante a vigência dos procedimentos contidos nesta 

Seleção Pública, todas as condições de seleção e qualificação aqui exigidas.  

5.4 - Serão invalidadas as inscrições cuja apresentação desvalorize ou exponha alguém à 

situação de constrangimento, bem como manifestações de homofobia ou discriminação racial.  

5.5 - Toda documentação exigida nessa Seleção Pública poderá ser apresentada em original 

ou cópia autenticada.  
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5.6 - Os Proponentes receberão comprovante de inscrição.  

5.7 - Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir proponente, em despacho 

motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao credenciamento, 

que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.  

 

6. DA SELEÇÃO DAS AGREMIAÇÕES/BLOCOS 

 

6.1 - As Agremiações/Blocos serão selecionados pela Comissão de Seleção da Diretoria 

Executiva de Turismo que será composta de 03 (três) técnicos da Prefeitura Municipal de 

Areia Branca, não remunerados para tal, e que serão designados pelo Diretor Executivo de 

Turismo por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM. 6.2 - O 

resultado será homologado pelo Diretor Executivo de Turismo e publicado no DOM.  

6.3 - Após publicação no DOM do resultado da seleção das Agremiações/Blocos, os 

proponentes não selecionados terão um prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da data da 

publicação para interpor recurso junto a Diretoria Executiva de Turismo, que terá até 02 (dois) 

dias úteis para se pronunciar.  

6.4 - Caso haja modificação no resultado em decorrência do(s) recurso(s) interposto(s) o 

resultado final deverá ser publicado no DOM.  

6.5 - Os recursos deverão ser entregues presencialmente no protocolo da Diretoria Executiva 

de Turismo, no horário das 9h às 12h.  

6.6 - A Diretoria Executiva de Turismo será responsável pela coordenação e/ou 

monitoramento das ações referentes a esta Seleção Pública.  

 

7. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS AGREMIAÇÕES/BLOCOS  

7.1 - As Agremiações/Blocos que não entregarem os documentos citados no item 4.2.1 não 

estarão aptas à seleção, consequentemente, não participarão do desfile e não receberão 

auxílio financeiro.  

 

8. DOS RECURSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO  

8.1 - O valor total dos recursos destinados para esta Seleção Pública é de até R$ 26.500,00 

(vinte e seis mil reais), dos quais R$ 24.000,00 (vinte e dois mil reais) serão destinados às 

Agremiações Escolas de Samba (até duas selecionadas) e R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) serão destinados aos Blocos de Ursos e Bicharadas (até cinco 

selecionadas). 
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8.2 Os recursos destinados a esta Seleção Pública são oriundos do orçamento geral do 

Município de Areia Branca, para o exercício vigente através das dotações orçamentárias 

próprias para incentivos culturais (auxílios financeiros a pessoas físicas) e fonte de recursos 

própria do município. 

 
9. DAS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA E 

BLOCOS DE URSOS E BICHARADAS  

9.1 - O desfile das Escolas de Samba e Blocos não será competitivo e acontecerá de acordo 

com calendário oficial a ser divulgado, em até 48 horas antes do início das festividades do 

carnaval.  

9.2 - As Escolas de Samba/Blocos deverão estar concentradas nos locais designados como 

trajeto do desfile 01 (uma) hora antes do início da apresentação.  

9.3 - É proibido às Escolas de Samba/Blocos:  

I – Desfilar com animais vivos;  

II – Utilizar nos desfiles propaganda de qualquer natureza, salvo se tema educativo. 

III – Utilização de pirofagia durante o desfile, armas de fogo e objetos cortantes.  

9.4 - A Escola de Samba/Bloco que desrespeitar qualquer um dos 04 (quatro) itens acima 

citados estará impedida de participar do próximo desfile do Carnaval em Areia Branca.  

9.5 - As Escolas de Samba/Blocos deverão estar no local do desfile, prontas para desfilar, 

rigorosamente dentro do horário estabelecido, sendo admitida a tolerância máxima de 10 

(dez) minutos.  

9.6 - O componente ou dirigente de Escola de Samba/Bloco que ferir as normas de boas 

condutas e disciplina, obrigatórias num festejo que objetiva a confraternização entre as 

comunidades, ou desrespeitar colegas, dirigentes ou organizadores, por agressão física ou 

moral, dentro ou fora do local da apresentação, será punido com 01 (um) ano de suspensão 

dos Desfiles organizados pela Prefeitura Municipal de Areia Branca. 

 

10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

10.1 - O ofício encaminhando a prestação de contas deve estar datado e assinado pelo 

representante da Escola de Samba/Bloco.  

10.2 - Quaisquer alterações que se refiram ao objeto da proposta artística, atividades a serem 

realizadas, pessoas envolvidas e Planilha Financeira, de acordo com item 4.2.1 não poderão 

contrariar as disposições previstas nesta Seleção Pública e estarão sujeitas à aprovação da 

Diretoria Executiva de Turismo. 
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10.3 - O contemplado deverá fazer constar, em casos de publicidade e/ou promoções em 

mídias impressas, radiofônicas, televisivas e na internet, a referência do apoio da Prefeitura 

Municipal de Areia Branca.  

10.4 - O contemplado terá que comprovar a realização das atividades por meio de relatórios, 

fotografias, mídia digital, material de divulgação e/ou de imprensa, à Diretoria Executiva de 

Turismo, em até 60 (sessenta) dias corridos após o Desfile/Cortejo.  

10.5 - A prestação de contas deverá ser realizada contendo: 

a) Relatório de atividades executadas; 

b) Planilha de pagamento; 

c) Deverá ser apresentada as notas e/ou cupons fiscais, em nome do proponente (anexar a 

cópia do cupom) quando for o caso;  

d) O recibo descriminando o serviço e/ou produto juntamente com o valor;  

e) Deverão ser anexados em mídia (CD/DVD/PenDrive) vídeos, fotos do desfile, dentre 

outros. 

10.6 - Os comprovantes originais dos gastos referentes a todas as despesas do projeto, 

indicados na planilha mencionada nos itens anteriores, deverão ser entregues na 

apresentação da Prestação de Contas à Diretoria Executiva de Turismo e as cópias destes 

deverão ficar sob a custódia e responsabilidade do proponente pelo prazo de cinco anos.  

10.7 - O setor técnico competente, responsável pela análise da Prestação de Contas da 

proposta artística selecionada poderá diligenciar, a qualquer tempo, entrega de eventual 

comprovante que tenha sido constatada a ausência por parte do contemplado em relação aos 

comprovantes mencionados nos subitens 10.5 e 10.6 para aprovação das contas.  

10.8 - A prestação de contas será recebida pela Diretoria Executiva de Turismo e submetida à 

aprovação do setor técnico competente, em até 60 (sessenta) dias corridos após o 

recebimento do auxílio financeiro, sob pena de ser considerado inadimplente, conforme os 

preceitos legais.  

10.9 - A não aprovação da prestação de contas do projeto na forma estabelecida no item 

anterior sujeitará o proponente a devolver o total das importâncias recebidas, acrescidas da 

respectiva atualização monetária, em até 30 (trinta) dias da publicação do despacho que as 

rejeitou.  

10.10 - A não devolução da importância no prazo e forma assinalados caracterizará a 

inadimplência do proponente nos termos da Legislação Vigente.  

10.11 - A PREFEITURA MUNICIPAL não se responsabilizará em hipótese alguma pelos atos, 

contratos ou compromissos assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, 

realizados pelo selecionado.  



 

Praça da Conceição, S/N, Centro, Areia Branca/RN, CEP: 59655-000 
Tel.: (84) 3332-4927 

 

10.12 - É vedada a aplicação do auxílio financeiro para fins diversos que não estejam 

relacionados ao objeto desta Seleção Pública, elencado no seu item 01. 

  

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

11.1 Esta Seleção Pública entrará em vigor na data de sua publicação e terá validade de 01 

(um) mês, a contar da data de homologação do resultado final.  

 

12. DA DESISTÊNCIA  

12.1 Os Proponentes das Escolas de Samba/Blocos selecionados poderão desistir 

administrativamente da sua participação na programação, devendo comunicar expressamente 

por escrito esta intenção a Diretoria Executiva de Turismo até o dia 15 de fevereiro de 2023, 

devolvendo integralmente para tanto os valores eventualmente já repassados.  

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1 - A PREFEITURA poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular a presente Seleção Pública, 

na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, indenização 

ou compensação.  

13.2 - O Proponente convocado autoriza, desde já, a Diretoria Executiva de Turismo e a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca a mencionarem seu apoio e utilizarem ações de difusão, 

quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, 

material audiovisual, fotografias e relatórios selecionados nesta Seleção Pública.  

13.3 - A qualquer tempo, após a publicação desta Seleção Pública poderá a PREFEITURA, 

se necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá proceder a divulgação, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das inscrições propostas.  

13.4 - É facultado a PREFEITURA, promover a qualquer tempo, diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução de processos.  

13.5 - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato motivado da 

PREFEITURA.  

13.6 - As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento desta seleção 

poderão ser prestados no local de entrega da documentação da inscrição.  

13.7 Esta Seleção Pública requer os seguintes documentos:  

a) ANEXO I – Ficha de Inscrição;  

b) ANEXO II – Declaração de Inexistência de Parentesco;  

c) ANEXO III – Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Municipal;  
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d) ANEXO IV – Modelo de Prestação de Contas Financeiras;  

13.8 - Todos os Anexos desta Seleção Pública estão disponíveis na Diretoria Executiva de 

Turismo.  

13.9 - Para quaisquer questões judiciais oriundas desta Seleção Pública prevalecerá o Foro 

da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

13.10 - Os casos omissos nesta Seleção Pública e no Regulamento do desfile das Escolas de 

Samba/Blocos serão dirimidos pela Diretoria Executiva de Turismo e em última instância pela 

Prefeitura do Município. 

 

Areia Branca/RN, em 24 de janeiro de 2023. 

 

______________________________________ 

Prefeita do Município 

 

_______________________________________ 

Diretor Executivo de Turismo 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 
Diretoria Executiva de Turismo 

 

 

 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2023 – AUXÍLIO FINANCEIRO AS ESCOLAS DE 
SAMBA/BLOCOS DE URSOS E BICHARADAS - CARNAVAL DE AREIA BRANCA 
2023 

ANEXO I 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE Nº INSCRIÇÃO:  
 

1. PESSOA FÍSICA 
Nome: 
 

CPF: 

Telefone: 
 

Celular: Email: 

RG: 
 

Dt. Emissão: Órgão Expedidor: 

Endereço Residencial: 
 
 

Cidade: 
 

UF: CEP: 

 

2. IDENTIFICAÇÃO ARTÍSTICA 
Nome da Agremiação:  

 
Nº de Componentes da Escola/Bloco Nº de Componentes da Bateria 

 
 

 

Telefone: Celular: Email: 
 
 

  

 
 

DATA: NOME COMPLETO ASSINATURA 
 
 

  

 

 

 

........................................................................................................................................... 

 
 

3. PROTOCOLO 
Nº INSCRIÇÃO: 

 
Recebido por: 

Nome do Servidor Data: 
 
 

 

Assinatura: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 
Diretoria Executiva de Turismo 
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SAMBA/BLOCOS DE URSOS E BICHARADAS - CARNAVAL DE AREIA BRANCA 
2023 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 
 

 

 

 

 

  Declaro para os devidos fins, de acordo com o Inciso II, art. 9º da Lei 8.666/93, que não tenho 
relação familiar ou parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive com a Prefeita, o Vice Prefeito, o Procurador Geral do Município, os Secretários Municipais, o 
Presidente da Câmara e demais Vereadores, os Presidentes ou Dirigentes de Autarquias, Institutos, Agências, 
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas, bem como com todos os demais 
ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento. 
  
 Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo seu 
inteiro teor, sob as penas da Lei. 
 

Areia Branca-RN, em _______ de ________________________ de 2023 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Declarante 

RG:  
CPF:  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 
Diretoria Executiva de Turismo 

 

 

 

 

 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2023 – AUXÍLIO FINANCEIRO AS 
ESCOLAS DE SAMBA/BLOCOS DE CARNAVAL DE AREIA 
BRANCA 2023 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 

 

 

 

 

  Declaro para os devidos fins, na qualidade de Proponente da Escola de Samba/Bloco de Urso e 
Bicharadas de Carnaval, para fins de participação no Processo de Seleção Pública nº 001/2023-Carnaval de Areia 
Branca 2023, que não possuo vínculo com entidades administrativas direta ou indireta do Município de Areia 
Branca.  
 
 Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 
 
 
 
 

Areia Branca-RN, em _______ de ________________________ de 2023 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Declarante 

RG:  
CPF:  

 

 



 

Praça da Conceição, S/N, Centro, Areia Branca/RN, CEP: 59655-000 
Tel.: (84) 3332-4927 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 
Diretoria Executiva de Turismo 
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2023 

ANEXO IV 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 
 

ITEM FORNECEDOR E/OU PRESTADOR 
DE SERVIÇO 

Nº DA NOTA 
FISCAL E/OU 

CUPOM FISCAL 

VALOR R$ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: R$  
 

Areia Branca-RN, em ____ de ______________ de 2023. 
 
 

Proponente:  


