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ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
180274 - FOTOGRAFOS DA NATUREZA -EXPOSICÃO
Sustentabilidade e Cultura Produções Artísticas Ltda
CNPJ/CPF: 19.541.589/0001-63
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Complementado: R$ 188.130,00
Valor total atual: R$ 2.155.627,50

184495 - Conhecendo a Cultura do Japonesa
Sustentabilidade e Cultura Produções Artísticas Ltda
CNPJ/CPF: 19.541.589/0001-63
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Complementado: R$ 180.427,50
Valor total atual: R$ 773.091,00

ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
193415 - Um motor e seus corações
JOSÉ ÁLVARO DA SILVA CARNEIRO
CNPJ/CPF: 010.153.039-00
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Complementado: R$ 25.453,68
Valor total atual: R$ 198.238,85

ANEXO II

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 26)
177852 - Musical Abertura 40 Anos
EDGAR GUERRA
CNPJ/CPF: 276.696.370-72
Cidade: Caxias do Sul - RS;
Valor Complementado: R$ 5.750,54
Valor total atual em: R$ 260.417,09

PORTARIA Nº 488, DE 29 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA - SUBSTITUTO, no
uso das atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 463, de 16 de julho de 2020 e o art. 4º
da Portaria nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Homologar a redução de valor em favor do(s) projeto(s) cultural(is)
relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s) proponente(s) fica(m)
autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista no § 1º do
artigo 18 e no artigo 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874,
de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALDO LUIZ VALENTIM

ANEXO

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
193564 - Palco Acessivel Segunda Edição
Tom Maior Espetáculos e Eventos LTDA
CNPJ/CPF: 03.823.768/0001-53
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Reduzido: R$ 4.125,00
Valor total atual: R$ 993.781,25

ÁREA: 5 PATRIMÔNIO CULTURAL (Artigo 18 , § 1º )
190123 - Reforma do Teatro Atiaia
CIA DE TEATRO KATARRISO
CNPJ/CPF: 06.052.705/0001-39
Cidade: Governador Valadares - MG;
Valor Reduzido: R$ 6.355.485,57
Valor total atual: R$ 2.597.388,87

ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
185544 - Portal FWA - Centro de Memória e Biblioteca
Fundação Waldemar Alcântara
CNPJ/CPF: 07.260.706/0001-31
Cidade: Fortaleza - CE;
Valor Reduzido: R$ 1.174.466,25
Valor total atual: R$ 0,00

PORTARIA Nº 489, DE 29 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA - SUBSTITUTO,
no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 463, de 16 de julho de 2020
e o art. 4º da Portaria nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Homologar a(s) alteração(ões) do(s) nome(s) do(s) projeto(s) abaixo
relacionado(s):

PRONAC: 185393 - Neyla, publicado na portaria nº 0760/18 de 10/12/2018, no
D.O.U. em 11/12/2018, para Seu Neyla.

Art. 2.º - Homologar a(s) alteração(ões) do(s) resumo(s) do(s) projeto(s) abaixo
relacionado(s):

PRONAC: 170590 - Programação e Manutenção do Teatro de Contêiner Mungunzá
publicado na portaria nº 0401/17 de 28/06/2017, publicada no D.O.U. de 29/06/2017.

Onde se lê: O projeto "Programação e Manutenção do Teatro de Contêiner
Mungunzá" foi modelado para realizar a programação artística do Teatro de Contêiner
Mungunzá, um Polo Cultural feito de contêineres, com atividades gratuitas para moradores
do Bairro da Luz, em São Paulo/SP. A divulgação ocorrerá de maneira ampla, incluindo a
Internet, dando publicidade Internacional ao projeto. Ao final, terá sido estimulada a cultura
nacional através da realização de uma programação artística para todos os interessados de
São Paulo/SP, incentivando e movimentando uma nova geração artística.

Leia-se: O projeto visa a programação digital do Teatro de Contêiner Mungunzá,
com diversas atrações artísticas no período de isolamento social devido à pandemia do Covid-
19. A divulgação ocorrerá de maneira ampla, nas mídias sociais dos artistas e da cia, dando
publicidade Internacional ao projeto. Ao final, terá sido estimulada a cultura nacional através
da realização de uma programação artística para todos os interessados de São Paulo/SP,
incentivando e movimentando uma nova geração artística.

PRONAC: 182170 - 3 Animaneco - Festival de Teatro de Bonecos de Joinville,
publicado na portaria nº 0482/18 de 25/07/2018, publicada no D.O.U. de 26/07/2018.

Onde se lê: Relizar na maior cidade de Santa Catarina a 3ª edição do ANIMANECO
- Festival de Teatro de Bonecos de Joinville, buscando manter viva a fomentação da
linguagem do Teateo de Bonecos em Joinville. As programações ocorrerão em escolas, teatros
comunitários em bairros carentes, praças, shoopings e centro culturais/teatros da maior
cidade de Santa Catarina. As duas primeiras edições ocorreram de forma colaborativa e agora
queremos dar maior visibilidade ao evento proporcionando um acesso ainda maior a toda
região norte de Santa Catarina. Serão programados diversas ações:- espetáculos em teatros;-

apresentaçõs em escolas rurais e mais retiradas da região central proporcionando a
descentralização e o acesso a comunidades distantes;- Cortejo em ruas.

Leia-se: Relizar a 3ª edição do ANIMANECO - Festival de Teatro de Bonecos de
Joinville, EM FORMATO TOTALMENTE VIRTUAL. As exibições ocorreram em plataforma virtual
(Facebook e Youtube do Festival) em horários ainda a serem decididos após curadoria. As
transmissões ocorrerão com os vídeos gravados dos grupos selecionados e com interação ao
VIVO em plataforma de reunião online (cada artista em sua casa), no início e ao fim das
apresentações com o objetivo de interagir com os espectadores em suas casas e também bate
papo com os artistas a cerca de cada trabalho. Cada espetáculo selecionado será exibido no
mínimo 1 vez em sessão aberta a comunidade e em mais 1 ou 2 sessões em plataforma virtual
de aulas em escolas, com o objetivo de ampliar ainda mais o número de espectadores. Será
também realizado o 2º Seminário de Pesquisa em Teatro de Animação de Joinville, todo em
formato ONLINE, com a participação de professores e grupos de estudos em Teatro de
Animação da UNB, UDESC e UFSC.

PRONAC: 191991 - Praça Viva, publicado na portaria nº 0536/19 de 12/09/2019,
publicada no D.O.U. de 13/09/2019.

Onde se lê: Como forma de fomentar a cultura diversificada em Minas Gerais,
propõe-se a realização de projeto cultural de música instrumental e artes cênicas. O evento
contará com apresentações gratuitas em praças públicas das cidades de Belo Horizonte,
Camanducaia e Diamantina com o objetivo de explorar o potencial turístico e a geração de
renda, fortalecendo a imagem destas regiões do estado de Minas Gerais.

Leia-se: Como forma de fomentar a cultura diversificada em Minas Gerais,
propõe-se a realização de projeto cultural de música instrumental e artes cênicas. O evento
contará com apresentações gratuitas em praças públicas, ruas e parques das cidades de
Curitiba, Camanducaia e Pará de Minas com o objetivo de explorar o potencial turístico e a
geração de renda, fortalecendo a imagem destas regiões do estado de Minas Gerais.

PRONAC: 192996 - TRUPE DA SAÚDE 12, publicado na portaria nº 0643/19 de
30/10/2019, publicada no D.O.U. de 31/10/2019.

Onde se lê: O presente projeto consiste na realização de intervenções cênicas em
unidades hospitalares apresentadas pela Trupe da Saúde, utilizando-se da técnica do
Palhaço/Clown/Arte da Palhaçaria. O público alvo do projeto são pessoas em situação de
internamento hospitalar na rede pública de Saúde, bem como seus familiares e funcionários
dos hospitais.

Leia-se: O presente projeto consiste na realização de intervenções cênicas em
unidades hospitalares apresentadas pela Trupe da Saúde, utilizando-se da técnica do
Palhaço/Clown/Arte da Palhaçaria. O público alvo do projeto são pessoas em situação de
internamento hospitalar na rede pública de Saúde, bem como seus familiares e funcionários
dos hospitais. Serão realizadas apresentações virtuais enquanto durar o período de
distanciamento social, na pandemia, conforme recomendações das autoridades e gestão dos
hospitais.

PRONAC: 193034 - Sempre Um Papo, publicado na portaria nº 0646/19 de
31/10/2019, publicada no D.O.U. de 01/11/2019.

Onde se lê: O "Sempre um Papo" é um programa de incentivo ao hábito da leitura
e divulgação de livros e autores. Acontece em teatros e auditórios, nos quais os autores
conversam com o público sobre o seu livro e trajetória. Em 2020 entra no seu 34o. de vida.

Leia-se: O "Sempre um Papo" é um programa de incentivo ao hábito da leitura e
divulgação de livros e autores. Acontecerá através de lives, onde os autores conversarão com
o público sobre o seu livro e trajetória. Em 2020 entra no seu 34° ano de vida

Art. 3.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALDO LUIZ VALENTIM

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS

PORTARIA Nº 21, DE 29 DE JULHO DE 2020

Suspensão Temporária de Contrato
Contratada: Construtora Amazonas Comércio e Indústria Ltda - CNPJ: 01.584.861/0001-27;
Contratante: Superintendência do Iphan em Goiás - CNPJ: 26.474.056/0015-77
Modalidade de licitação: Concorrência nº 01/2019

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN/GO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Portarias nº
673, de 16 de outubro de 2009, e considerando o disposto no art. 4º da Portaria 175, de
18 de março de 2020, ao Decreto Estadual nº 9.685/2020, bem como a solicitação da
Construtora Amazonas Comércio e Industria Ltda, e conforme o constante no Processo nº
01516.000326/2019-16, resolve:

Art.1º Autorizar a suspensão temporária do Contrato nº 06/2019, que tem
como objeto a execução da obra de restauração da Antiga Chefatura de Polícia,
pertencente ao acervo arquitetônico e urbanístico Art Déco de Goiânia nos termos
requeridos pelo Ofício s/nº da Construtora Amazonas Comércio e Indústria Ltda. Data de
início da suspensão: 14/07/2020, data final da suspensão: 20/07/2020. A suspensão será
realizada sem ônus para o IPHAN.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus
efeitos retroativos a 14/07/2020.

ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL

Ministério Público da União

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CONSELHO SUPERIOR

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Resolução nº 238, de 11 de dezembro de 2017, publicada no DOU nº 1, Seção 1,
pág. 101/102, de 2 de janeiro de 2020, retifique-se da seguinte maneira:

Onde se lê:
"(...)
CAPÍTULO III
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DO INCIDENTE
(...)
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)"
Leia-se:
"(...)
CAPÍTULO II
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DO INCIDENTE
(...)
CAPÍTULO Iii
DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)"

COORDENADORIAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

PORTARIA Nº 818, DE 7 DE JULHO DE 2020

ICP n.º 08190.069214/20-94
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E TERRITÓRIOS,

por sua Quarta Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor, no uso de
suas atribuições legais e

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores (art. 129, inciso III, da
Constituição Federal e arts. 81 e 82 da Lei Federal n.º 8.078/90);

CONSIDERANDO que a efetiva prevenção e reparação de danos são direitos
básicos dos consumidores (art. 6º, inciso VI, do CDC);

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio
de reclamações formuladas por consumidores, notícia a respeito de irregularidades
envolvendo a empresa Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana e a Secretaria
de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, que merece investigação por parte do
Ministério Público;

CONSIDERANDO a necessidade de diligências e demais procedimentos
investigatórios para melhor apuração dos fatos, resolve:

Novo
Carimbo


