
 

 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA 

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE CONTROLE E SERVIÇOS URBANOS 

 
Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, s/n – Centro 

CEP: 96200-o15 - Rio Grande/RS 

 

Chamada Pública 03/2016  
 

 PROJETO TRANSFORMARTE:  
Transformando madeira em arte. 

 

1. DO OBJETO 

A Prefeitura Municipal do Rio Grande através das Secretarias de Município da 

Cultura, do Meio Ambiente e dos Serviços Urbanos faz uso desta chamada 

pública para informar que durante o período de 29 de Novembro a 19 de 

Dezembro de 2016, das 13h às 17h, estarão abertas inscrições gratuitas para 

artistas vinculados à área das Artes Visuais interessados em esculpir troncos de 

árvores tombadas por temporais ou por supressão de espécies mortas, 

aprovadas pela legislação nº 6832/2009 do Plano Diretor de Arborização 

Urbana. 

 

1.1. Serão disponibilizadas 10 árvores medindo aproximadamente 2,5m 

com 50cm de diâmetro, entre as quais: Plátanos; Eucalipto;  Casuarinas (As 

espécies podem sofrer alterações). 

 

2. DO OBJETIVO  

Esta Chamada pública tem por objetivo fomentar ações e processos construídos 

pelos indivíduos e sua coletividade relacionados a valores, a conhecimentos, a 

habilidades e a atitudes voltadas a conservação e a sustentabilidade do meio 

ambiente através da arte, reconsiderando a ocupação dos espaços urbanos.  

 

3. DO CRONOGRAMA 

3.1. Período de Inscrições: 29 de Novembro a 19 de Dezembro de 2016.  



Período de Avaliação das propostas: 21 a 29 de dezembro de 2016. 

Divulgação do resultado: 30 de Dezembro de 2016. 

Abertura da Exposição: 19 de Fevereiro de 2016. 

 

3.2. O período de inscrição das propostas poderá ser prorrogado por livre 

decisão da Comissão de Avaliação, caso entenda que seja necessário. 

 

4. DAS CARACTERÍSTICAS DOS PROPONENTES  

Serão aceitas inscrições de pessoas físicas ou jurídicas. Os proponentes poderão 

inscrever propostas individuais e/ou coletivas. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

5.1. Os Proponentes poderão inscrever mais de uma proposta; no entanto, 

apenas uma será contemplada.  

 

5.2. Não será permitido utilizar outra matéria-prima além da madeira 

disponibilizada. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. As propostas de que tratam a presente Chamada Pública deverão ser 

inscritas por meio de preenchimento de Formulário que estará disponível no 

site http://www.riogrande.rs.gov.br/ 

 

6.3. Junto com o Formulário impresso e preenchido o proponente enviará, 

também, cópias dos seguintes documentos:  

 Cópia simples de documento oficial com foto (RG, carteira de 

trabalho ou carteira de motorista); 

 Cópia simples do CPF/CNPJ; 

 Cópia simples do comprovante de residência. 

 

6.4. Cada proponente deverá enviar também a proposta desenhada ou 

congênere de como ficará a obra ou a intervenção, juntamente com um breve 

portfólio (formação, cursos, exposições...). 

 

http://www.riogrande.rs.gov.br/


6.5. O Formulário, a documentação e os anexos deverão ocupar o interior de 

um envelope único, lacrado, que poderá ser enviado tanto pelos correios como 

ser entregue diretamente na Prefeitura Municipal.  

 

6.6. No envelope deverá constar o seguinte enunciado:  

 

CHAMADA PÚBLICA  

TRANSFORMARTE – Transformando Madeira em Arte  

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

 

Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, s/n – Centro 

CEP: 96200-015 - Rio Grande/RS 

 

6.7. Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de anexos à 

proposta após finalizada a inscrição.  

 

6.8. O Proponente preencherá todas as informações contidas nos formulários, 

estando sujeito à desclassificação caso estas não sejam verídicas.  

 

6.9. O prazo final para inscrição com entrega presencial ou via correios será às 

17h do último dia de inscrição.  

 

7. DA SELEÇÃO  

 

7.1. A Comissão de Seleção será composta por 03 (três) avaliadores indicados 

pelas Secretarias de Cultura, de Meio Ambiente e de Serviços Urbanos e terá 

como função exclusiva, nesta chamada pública, examinar o conteúdo das 

propostas de acordo com os critérios estabelecidos a seguir: 

 

 Produção artística; 

 Criatividade; 

 Viabilidade e técnica de execução. 

 

  



7.2. A Comissão de Seleção é soberana em seus pareceres, não cabendo recursos 

às suas decisões. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os casos não previstos nesse regulamento serão resolvidos diretamente 

pela Comissão. 

Informações podem ser obtidas pelos telefones (53) 3235-7803, ou pelo e-mail 

secult.rg@gmail.com. 

 

Rio Grande, 25 de Novembro de 2016. 

 

 

 

Ricardo Freitas 

Secretário de Município da Cultura 

 

Sandro Ari Miranda 

Secretário de Município do Meio Ambiente 

 

Dirceu Lopes 

Secretário de Município de Controle e Serviços Urbanos 

 

 

 

 

 


