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RETIFICAÇÃO EDITAL 02/2021 – PRÊMIO CULTURA EM MOVIMENTO 

 
 

A Prefeitura Municipal de Felisburgo/MG, por meio de sua Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, informa que está disponível o Edital para a inscrição de 

projetos a serem premiados com recursos provenientes da 14.017 e suas regulamentações 

“Lei Aldir Blanc – Restituição aos municípios”, de acordo com as disposições que se 

seguem. O período de inscrição será de 20/10 a 08/11/2021, em função do caráter 

emergencial da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, “Lei Aldir Blanc”, alterada 

pela lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021 e regulamentada pela Decreto nº 10.751 de 22 

de maio de 2021. 

 
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Este Edital visa o estabelecimento e detalhamento de regras para premiação, com recursos 

provenientes da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020,“Lei Aldir Blanc”, alterada pela Lei 

Federal 14.150 de 12 de maio de 2021 a projetos Culturais do município de Felisburgo, em 

vídeo gravado, que serão disponibilizados ao público na plataforma digital do YouTube do 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. 

 
1.1 – Objeto: 

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo 

e Lazer, premiará pessoas físicas – proponentes – responsáveis pela execução de Projetos, 

pela publicação de 1 (um) vídeo em uma das categorias do item 1.3 deste Edital. 

1.2 – Vigência: Este Edital tem validade enquanto estiver vigente o Decreto Federal nº 

10.751,de 22 de julho de 2021 

1.3 – Natureza do Projeto: Podem ser inscritos neste Edital projetos culturais 

representados por pessoas físicas individuais ou representantes de coletivos culturais 

nascidas ou residentes e domiciliadas em Felisburgo, que contemplem uma das seguintes 

categorias: 

I – Categoria 1: Vídeos de expressão artístico-cultural 

Voltada aos proponentes artistas: consiste na produção de 1 (um) vídeo que contenha 

performance ou manifestação artístico-cultural executada pelo proponente, enquadrada em 

uma das áreas definidas no item 1.14 deste Edital, e posterior publicação para 
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disponibilização gratuita na plataforma do YouTube da Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Turismo e Lazer de Felisburgo. 

II– Categoria 2: Vídeos de curso, formação, capacitação ou qualificação. 

Voltada aos proponentes artistas, mas principalmente aos produtores, gestores ou técnicos: 

consiste na produção de 1 (um) vídeo que contenha curso, formação, capacitação ou 

qualificação executado individualmente pelo proponente, enquadrado em uma das áreas 

definidas no item 1.14 deste Edital, e posterior publicação para disponibilização gratuita. 

1.4 – Em ambas as categorias, os vídeos deverão ter a resolução de 1280x720, 

respeitando a proporção de 16:9. Os vídeos não devem incluir barras horizontais nem 

verticais. A taxa de bits de áudio recomendável é 128 kbps ou superior, não podendo ser 

inferior a 64 kbps. Os vídeos devem ser gravados na posição horizontal. 

1.5 – Cada vídeo a ser produzido deve ter: 

a) Show de 20 a 30 minutos 

b) Expressões culturais de 10 a 20 minutos 

c) vídeos curso de 10 a 20 minutos 

1.6 – Em ambas as categorias, o local de produção, a estrutura e a tecnologia de execução 

deverão ser providenciados pelo proponente, devendo ser observadas, obrigatoriamente, 

as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da 

epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID - 

19), publicadas em âmbito federal, estadual e municipal vigentes. 

1.7 – Em ambas as categorias, os vídeos serão disponibilizados de forma gratuita, para 

acesso ao público, durante, no mínimo, todo o período de execução e prestação de contas 

do projeto. 

1.8 – Cada proponente poderá encaminhar somente um projeto a ser enquadrado em 

apenas uma das categorias descritas no item 1.3 deste Edital. 

1.9 – Ao se inscrever neste Edital, o proponente concorda com a cessão total e irrestrita de 

direitos de imagem de todos os participantes de seu vídeo e direitos do autor. O vídeo 

poderá ser utilizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer para 

distribuição, organizada especialmente para a transmissão destes produtos, podendo haver 

edição de conteúdos e oferecimento de informações educativas e esclarecedoras a respeito 

do COVID-19. 
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1.10 – As pessoas contempladas neste Edital são responsáveis integralmente pelo 

conteúdo do vídeo produzido, devendo ser detentoras dos direitos autorais de qualquer 

obra artística utilizada. 

1.11 – Os custos envolvidos em relação aos direitos autorais (ECAD, ANCINE, SBAT, 

ABRAMUS, entre outros) competem exclusivamente às pessoas físicas contempladas 

neste Edital. 

1.12 – É vedada a participação de projeto cuja proposta contenha conteúdo político- 

partidário, preconceituoso e/ou que seja caracterizado como discriminação de raça, etnia, 

credo, gênero e congêneres e/ou conteúdo criminoso, incluindo aqueles que contrariem as 

medidas públicas de enfrentamento à COVID-19. A presença deste tipo de conteúdo na 

proposta será considerada como violação de interesse público. 

1.12.1 – Caso seja constatado, a qualquer tempo, a presença desses conteúdos, o projeto 

será DESCLASSIFICADO, devendo a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e 

Lazer tomar todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, apresentadas neste 

Edital e presentes na legislação vigente. 

1.13 – Na prestação de contas do projeto, o proponente deverá apresentar o link de 

publicação, objeto do Edital. 

1.14 – Dentro de cada área artística e cultural, são exemplos de conteúdo a serem 

propostos: 

I – artes cênicas, incluindo teatro, dança, capoeira, circo, ópera e congêneres, tais como: 

a) processos artísticos comentados) monólogos; c) leituras dramáticas; d) cenas curtas 

individuais/esquetes; e) performances ou coreografias; f) números circenses, com jogo de 

malabares, palhaçaria, entre outros; g) micro espetáculo; h) teatro de bonecos; i) palestras, 

atividades reflexivas/formativas; ej) mini oficinas em temas como interpretação, 

improvisação, expressão corporal, cenografia, mapas de palco, iluminação cênica, figurino, 

maquiagem cênica, entre outros. 

II – audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e congêneres: 

a) curta metragens inéditos; b) vídeo clips inéditos; c) vídeo-artes inéditas; d) sessões 

comentadas; e) videomapping; f) palestras, atividades reflexivas/formativas; e g) mini 

oficinas em temas como preparação de elenco, produção, fotografia, direção, montagem, 

edição, entre outros; 

mailto:prefeituradefelisburgo@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO 
Estado de Minas Gerais 
CNPJ 18.083.071/0001-60 

Av. Brasil, 969 – centro – Felisburgo MG – CEP: 39895-000 Fone: (33) 3743.1205/1281 

E-mail:  prefeituradefelisburgo@gmail.com 

4 

 

 

 
 

III – artes visuais, incluindo artes plásticas, artesanato, design artístico, design de moda, 

fotografia cênica, artes gráficas, filatelia, numismática e congêneres: 

a) pintura ao vivo ou produção/finalização de obra artística; b) ateliê aberto ou mostra de 

processos criativos; c) catálogos/portfólios comentados; d) palestras, atividades 

reflexivas/formativas; e e) mini oficinas em temas como curadoria, crítica, edição 

fotográfica, desenho, escultura, pintura, corte e costura, modelagem, tinturaria, estamparia, 

entre outros; 

IV – Música: 

a) shows; b) recitais; c) palestras, atividades reflexivas/formativas; e 

d) mini oficinas em temas como canto, improvisação, técnicas específicas, arranjos, 

produção musical, afinação, masterização, mixagem, edição de áudio, entre outros. 

V – literatura, obras informativas, obras de referência, revistas e congêneres: 

a) contação de histórias; b) performances poéticas; c) leituras dramáticas; 

d) sarais poéticos; e) palestras, atividades reflexivas/formativas; e e) mini oficinas em temas 

como criação literária, poesia, quadrinhos, composição, entre outros. 

VI – preservação e valorização do patrimônio imaterial, inclusive culturas tradicionais, 

populares e artesanato: 

a) Apresentações (observando as normas de prevenção ao COVID -19); b) ateliê aberto ou 

mostra de processos criativos; c) palestras, atividades reflexivas/formativas; e d) mini 

oficinas em temas como modos de fazer de patrimônios imateriais, saberes tradicionais e 

populares, entre outros. 

1.15 – Requisitos gerais: 

Poderão ser premiados neste Edital, de acordo com a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 

2020, “Lei Aldir Blanc” e suas regulamentações, projetos que atendam aos seguintes 

requisitos: 

a) Sejam considerados de interesse público; 

b) Sejam projetos de caráter exclusivamente cultural; 

c) Visem à produção e disponibilização do objeto, conforme requisitos apresentados no item 

1.3 deste Edital; 

d) Visem à promoção do desenvolvimento cultural do município de Felisburgo/MG. 

2 – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
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2.1 – Será disponibilizado para este certame, o valor bruto deR$ 68.500,00 (sessenta e oito 

mil e quinhentos reais), de acordo com a disponibilidade financeira, utilizando-se recursos 

da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, “Lei Aldir Blanc”conforme inciso I I do Art. 2º, 

alterada pela lei 14.150 de 12 de maio de 2021. 

2.2 – Os recursos acima mencionados correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 

13.392.0018.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. 

3.3.90.36.00 500 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 

1.62.00 - Transf.Rec. Aplic. Ações Emerg. a Set. Cult. 

 
 

3 – DOS PREMIADOS 

3.1 – Serão premiados, neste Edital, pessoas físicas nascidas ou residentes e domiciliadas 

no município de Felisburgo/MG, responsáveis pela execução dos projetos no território do 

município de Felisburgo. 

a) As pessoas físicas contempladas neste Edital podem ser artistas, produtores, gestores, 

representantes de seguimentos e coletivos culturais ou técnicos das diversas expressões 

artísticas e culturais exemplificadas no item 1.14 deste Edital. 

b) São considerados técnicos, para fins deste Edital, curadores, diretores, cinegrafistas, 

cenógrafos, fotógrafos cênicos, figurinistas, aderecistas, iluminadores, maquiadores, 

operadores de áudio, operadores de suportes audiovisuais, operadores digitais, roadies, 

montadores e demais profissionais responsáveis por oferecer o suporte técnico necessário 

à execução de ações técnicas nas diversas áreas apresentadas no item 1.14 deste Edital. 

c) As pessoas contempladas neste Edital deverão comprovar experiência e atuação prévia 

de, no mínimo, 1 (um) ano no setor artístico-cultural do município de Felisburgo, e na 

realização, com efetividade, de atividades artístico-culturais que guardem coerência e 

proporção com o Projeto apresentado. 

 
4 – DA PREMIAÇÃO 

4.1 – O PREMIO CULTURA EM MOVIMENTO contemplará 41 (quarenta e um) projetos de 

produção cultural do município de Felisburgo, com um investimento de R$ 68.500,00 

(sessenta e oito mil e quinhentos reais). 

4.2 – A distribuição dos prêmios será realizada de acordo com os seguintes categoria: 
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I: Individual 
 

Quantidade de Prêmios Investimento Total 

25 1.076,00 26.900,00 

 
II: Grupo 

 

Quantidade de Prêmios Investimento Total 

16 2.600,00 41.600,00 

 
4.4 – Serão selecionados os melhores projetos obedecendo aos quantitativos de prêmios 

estipulado no item 4.3, que poderá ser ampliado, caso haja disponibilidade de recursos 

orçamentários. 

4.5 – O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única, depositado obrigatoriamente 

na conta bancaria do premiado (pessoa física), descontando os tributos previsto na 

legislação em vigor. 

4.6 – Havendo sobra de recurso em uma das quantidades e suplência (individual/grupo), a 

mesma poderá ser remanejada de forma que complete todo o recurso previsto item 2.1. 

 
 

5 – DOS IMPEDIMENTOS 

Ficam impedidos de participar do presente edital: 

a) Propostas que contiverem ou fizerem qualquer tipo de menção indecorosa, 

preconceituosa, pornográfica, desrespeitosa, discriminatória, injuriosa, caluniosa, 

difamatória, que incitem a violência, ao uso de drogas e álcool; 

b) De membro de Poder; dirigentes de órgãos ou entidades daAdministração  Pública 

Municipal; de agentes políticos (vereadores); de servidores municipais que exerçamcargo 

de livre nomeação, contrato e efetivos na Administração Municipal de Felisburgo. 

b) Membros da Comissão de Seleção de Projetos ligados a esse edital, do Conselho 

Municipal de Política Cultural. 

 
6 – DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO DO PROJETO 

6.1 – São procedimentos obrigatórios para inscrição do projeto: 
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a. Cadastramento do proponente no “Cadastro Cultural” do município de Felisburgo/MG, 

realizado por meio do link: 

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM- 

koRRECpoFjS8RuwmnqbBmrySG3oDYDcafRdL- 

HTuM9ATg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 

b. Preenchimento do Formulário de Inscrição do Projeto através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbX- 

SyGXCOiwJJTMhzlDLLHbIUW7gt4VUJLmpFbtZOrFxMBg/viewform?usp=pp_url 

c. Cadastramento na plataforma do YouTube da Secretaria Municipal de Cultura através 

do link: https://www.youtube.com/channel/UCYjtr8SBvydzOFofanLZEew 

d. Envio da documentação descrita no item 7 deste Edital. 

6.2 – É de inteira responsabilidade do proponente a veracidade das informações 

apresentadas. 

6.3 – O Edital estará disponível para consulta, a partir de 20 de outubro de 2021 no site da 

Prefeitura Municipal de Felisburgo (www.felisburgo.mg.gov.br). 

6.4 – O prazo de inscrição será de 20 (vinte) dias, em função do caráter emergencial da Lei 

Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, “Lei Aldir Blanc” e suas regulamentações. Os 

interessados deverão enviar as inscrições conforme item 19.1 - CRONOGRAMA DO 

EDITAL. 

 
7 – DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

7.1 – A não apresentação de qualquer documento especificado no item 7.2 implicará na 

DESCLASSIFICAÇÃO do proponente. 

7.2 – Todos os documentos listados abaixo devem ser preenchidos de forma completa, 

clara e objetiva: 

7.2.1 – Declaração que está inscrito no cadastro cultural do município de Felisburgo e que 

preenche todos os requisitos para participação do presente edital conforme anexo I 

(disponibilizado do site: www.felisburgo.mg.gov.br) 

7.2.2. – Termo de Compromisso Técnico conforme anexo II (disponibilizado no site 

www.felisburgo.mg.gov.br) 

7.2.3 – Autorização para menos de 18 anos  

7.2.4 –Comprovante de residência atualizado do proponente. 

7.2.5 –Cópia de RG e CPF. 
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7.2.6– Comprovante de conta bancária em nome do proponente. 

7.3 –Os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Cultura em 

envelope A4, com o nome do proponente e do projeto. 

 
8 – DAS DECLARAÇÕES 

8.1 – Visando dar celeridade ao credenciamento e seleção dos artistas, serão aceitas no 

ato da inscrição as informações mencionadas no Cadastro Cultural do município de 

Felisburgo 

8.2 – O(a) Proponente deve estar ciente, no processo de inscrição e cadastramento, das 

penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do 

Código Penal que diz: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante. Pena –reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 

público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”. 

 
9 –DA FASE DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

9.1 – A seleção das propostas se dará por uma comissão formada por seis membros, eleitos 

em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Felisburgo. 

9.1.1 – Da composição 03 membros serão funcionários e 03 representantes da sociedade 

civil. 

9.2 – A comissão será presidida por um representante do Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Turismo e Lazer 

9.3 – Os membros da Comissão de Seleção ficam impedidos de avaliar as propostas: 

a) nos quais tenham interesse direto ou indireto; 

b) dos quais tenham participado ou venham a participar como colaborador; 

c) apresentados por proponentes (ou seus respectivos cônjuges ou companheiros) com os 

quais estejam litigando judicial ou administrativamente. 

9.4 – O membro da Comissão de Seleção que incorrer em impedimento deve comunicar o 

fato aos demais membros, abstendo‐se de atuar, sob pena de nulidade dos atos que 

praticar. 
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9.5 – A Comissão de Seleção inicialmente avaliará o correto preenchimento do formulário, 

os anexos obrigatórios e o atendimento às condições previstas nos itens 2, 3 e 4, se houver 

divergência os candidatos serão considerados inabilitados. 

9.6 – Para a análise das propostas, a Comissão de Seleção utilizará os seguintes 

critérios: 
 

ORD. CRITÉRIO DESCRIÇÃO PONTOS 

 
1 

CONCEITO E 

CONTEÚDO DO 

PROJETO 

avalia a coerência entre o currículo, a 
comprovação de atuação cultural e o 
objeto proposto. 

 
0 A 10 

 
 

3 

 
 
EXEMPLARIDADE 

entende-se como exemplar uma ação 

(objeto proposto) que possa ser 

reconhecida e tomada como 

referencial em sua área técnica ou 

artístico-cultural; 

 
 

0 A 10 

3 RELEVÂNCIA O PROJETO CULTURAL demonstra 

impacto na relação ao público alvo. 
0 a 10 

 
4 

AÇÕES 

AFIRMATIVAS 

O PROJETO CULTURAL oferece 

ação afirmativa na promoção da 

igualdade de oportunidades para os 

diversos grupos da sociedade. 

 
0 A 10 

 
5 

 
CONTINUIDADE 

Se o PROJETO CULTURAL já foi 

visto outras vezes e tem condições de 

continuar sendo executado posterior 

ao prêmio. 

 
0 a 10 

 
9.7 –Em caso de Projetos com a mesma pontuação final, o desempate obedecerá a 

seguinte ordem: 

a) Projetos que contemplem conteúdo da área artística e cultural explicitada no inciso VI do 

item 1.14 deste Edital: “VI - preservação e valorização do patrimônio imaterial, inclusive 

culturas tradicionais, populares e artesanato”. 

b) Maior pontuação no critério “Conceito e conteúdo do projeto”. 

c) Maior pontuação no critério “Exemplaridade”. 

d) Sorteio. 

 
 

10 – DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS 
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10.1 – Os projetos aprovados serão aqueles que, em caráter meritório, não tiverem a 

pontuação zerada (zero ponto) em nenhum dos quesitos, considerando-se os critérios 

descritos no item 9 deste Edital. 

 
11 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS 

11.1 – Projetos classificados - Os projetos classificados, dentre os aprovados, serão os 41 

(quarenta e um) melhor pontuados, tendo em vista o limite previsto no item 4.1. 

11.2 – Projetos suplentes - Os projetos suplentes serão aqueles, dentre os aprovados, que 

tiverem a pontuação zerada (zero ponto) em nenhum dos quesitos, mas que não se 

enquadraram entre os 40 (quarenta) melhor pontuados. 

11.2.1 – A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Felisburgo/MG 

poderá convocar proponentes suplentes na mesma proporção dos possíveis projetos 

classificados que não entregaram a documentação em tempo hábil. 

11.3 – Projetos não aprovados – Os projetos não aprovados serão aqueles tiverem a 

pontuação zerada (zero ponto) em um ou mais quesitos, conforme previsto no item 10 deste 

Edital. 

12 – DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

12.1 – O resultado será publicado após a data final do prazo de inscrição pela Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Felisburgo/MG, no site da Prefeitura 

Municipal www.felisburgo.mg.gov.br. A publicação informará os nomes dos projetos e seus 

proponentes. 

12.2 – O resultado informará: 

a) Projetos aprovados classificados; 

b) Projetos aprovados suplentes; 

c) Projetos não aprovados. 

 
 

13 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

13.1 – O prazo para a solicitação de recursos relativos a não aprovação de projetos será 

de 3 (três) dias úteis contados a partir da data de divulgação do resultado conforme ítem 

19.1 - CRONOGRAMA DO EDITAL. 
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13.2 – O recurso deverá ser assinado pelo proponente e dirigido à Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Felisburgo/MG (Recurso Administrativo), alegando o 

que achar de direito, levando-se em consideração o que foi apresentado no projeto. 

13.3 – O recurso deverá ser protocolado no Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, 

Turismo e Lazer de Cultura de Felisburgo/MG,Av. Brasil 520, centro no horário de 08 às 

11:00 em 2 (duas) vias. Em nenhuma circunstância serão aceitos recursos encaminhados 

por outros meios. 

13.4 – A perda do prazo descrito no item 13.1 deste Edital implicará na declaração de que 

o recurso não será recebido. 

13.5 – Será admitido um único recurso para cada projeto, sendo desconsiderados os 

recursos interpostos de forma coletiva, bem como os enviados fora do prazo. 

13.6 – O recurso deve conter, apenas, a apresentação das razões de oposição à decisão 

de não aprovação do projeto, não cabendo a inclusão de novas informações e/ou 

documentos pendentes para complementação/adequação do projeto. 

13.7 – A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazerde Felisburgo/MG, tem 

o prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento do recurso para julgá-lo. 

13.8 – No caso dos recursos aceitos e providos, será redefinida a classificação dos projetos. 

 
 

14 – DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

14.1 – O resultado final será publicado após o prazo de julgamento dos recursos 

interpostos, estabelecido no item 13.7 deste Edital, pelo Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Turismo e Lazer de Felisburgo/MG, no site da Prefeitura Municipal, levando-se em 

consideração também os recursos aceitos e providos. A publicação informará os nomes 

dos projetos e seus proponentes. 

14.2 – O resultado informará: 

a) Projetos aprovados classificados; 

b) Projetos aprovados suplentes; 

c) Projetos não aprovados. 

 
 

15 – DA PUBLICAÇÃO DOS VIDEOS 

15.1 – Os vídeos serão publicados na plataforma do YouTube do Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Felisburgo 
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15.2 – O vídeo que compõe o projeto deverá ser entregue em pendrive, na Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Felisburgo/MG, localizada na Av. Brasil, 

520, centro, Felisburgo-MG devidamente identificados com o nome do projeto e protocolo, 

conforme tabela de publicação. 

15.2.1 – O vídeo deverá constar o apoio do Ministério do Turismo-Lei Aldir Blanc e 

Prefeitura Municipal de Felisburgo 

15.2.2 – Os pendrives farão parte do arquivo do Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, 

Turismo e Lazer de Felisburgo/MG e poderão ser utilizados na Prestação de Contas ao 

Ministério do Turismo, no que se refere à Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei “Aldir 

Blanc” e suas regulamentações, e assim, não serão devolvidos aos proponentes. 

15.2.3 – Ao entregar o material, o proponente receberá um protocolo do Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer após conferência do conteúdo. 

15.3 – Caso se verifique que houve inadequação na execução do objeto do Projeto, o 

proponente será notificado e o Projeto será DESCLASSIFICADO. 

 
16 – PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO 

16.1 – O pagamento da premiação acontecerá até 15 dias depois do prazo da publicação 

do vídeo dos projetos premiados, por meio de depósito bancário na conta informada pelo 

proponente, cujo titular seja, exclusivamente, o próprio autor do Projeto. 

 
17 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 – Para acompanhamento dos projetos aprovados neste Edital, o Secretaria Municipal 

de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Felisburgo/MG, bem como dos demais órgãos de 

controle interno e externo, poderão realizar, a qualquer tempo, visitas técnicas ao projeto 

cultural, quando cabível. 

17.2 – Os critérios de análise do material enviado (vídeos), objetos deste Edital, estarão a 

cargo do Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazerde Felisburgo/MG / 

Conselho Municipal de Política Cultural, obedecendo-se as regras estabelecidas neste 

Edital, e as legislações em vigor. 

17.3 – É de responsabilidade do proponente manter todos os dados cadastrais 

permanentemente atualizados junto à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e 

Lazer de Felisburgo/MG, por meio do e-mail "culturafelisburgo@gmail.com". 
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17.4 – Os proponentes responsabilizam-se pela veracidade das informações prestadas no 

âmbito deste Edital, sujeitando-se, em caso de não veracidade, à eliminação do processo 

seletivo, bem como a outras medidas legais cabíveis. 

17.5 – A participação do proponente implica na aceitação integral e irretratável dos termos 

do presente Edital, não se admitindo alegações futuras de desconhecimento de fatos que 

impossibilitem ou dificultem a execução do objeto deste Edital. 

17.6 – A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Felisburgo/MG não 

se responsabilizará por eventuais danos decorrentes da execução do objeto deste Edital. 

17.7 – Os esclarecimentos aos interessados e a orientação técnica para o preenchimento 

dos formulários serão prestados pelo Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e 

Lazer de Felisburgo/MG pelo e-mail: culturafelisburgo@gmail.com 

17.8 – Ao efetuar a inscrição, o premiado cede ao Município de Felisburgo/MG, os direitos 

de imagem sob a utilização de seu vídeo. 

17.9 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte, Turismo e Lazer de Felisburgo/MG, sem, entretanto, interferirem na realização de 

quaisquer das etapas previstas neste Edital. 

17.10 – Elege-se o Foro da Comarca de Jequitinhonha/MG, para dirimir quaisquer questões 

não resolvidas administrativamente, ou divergências pertinentes ao presente Edital. 

 
 

18 – CRONOGRAMA DO EDITAL 

18.1 – Serão obedecidos os prazos abaixo descritos: 

Data Publicação do Edital – 20/10/21 

Inscrições 23 dias – 20/10 a 11/11/21 

Avaliação dos Projetos e Divulgação do Resultado 05 dias – 12/11 a 16/11 

Recursos 03 dias úteis – 17/11 a 19/11/21 

Julgamento dos Recursos 03 dias – 20/11 a 22/11 

Publicação do Resultado Final – 23/11/21 

Entrega dos vídeos: 24/11 a 30/11/21 

Publicação dos vídeos: 01/12 a 10/12/21 

Pagamentos: 06/12 a 31/12/21 

 
19 – ANEXOS 
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O presente edital contém os anexos MODELOS abaixo listados: 

a) Anexo I - Declaração de Veracidade 

b) Anexo II - Termo de Compromisso Técnico 

c) Anexo III - Autorização para menos de 18 anos. 

 
 

Este Edital está previsto no Plano de Ação 07208420210001-006235 aprovado pelo 

Ministério do Turismo por meio da Plataforma Mais Brasil, e atualizado e regulamentado 

através do Decreto Municipal nº 087 de 15 de outubro de 2021 

 
Felisburgo-MG, 19 de outubro de 2021 
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ANEXO I 
 
 
 

Declaração que está inscrito no cadastro cultural do município de Felisburgo 

 
 

Declaro, para efeito de inscrição no Edital 02/21 – Premio Cultura em Movimento, que estou 

inscrito no cadastro cultural do município de Felisburgo, que todas a informações são 

verídicas e que preencho todos os requisitos para participação do presente edital e que 

estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 do Código Penal que diz: “Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 

a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena –reclusão, de um a cinco anos, e multa, 

se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 

particular.” 

 
 

Felisburgo-MG, de de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e assinatura do Proponente 
Nº CPF e nº do RG 
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO TÉCNICO 
 
 
 
 
 

Declaro que portador do CPF: 

   e RG: disponibilizará um vídeo cultural, 

conforme os parâmetros da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) e seus decretos de 

regulação para a Prefeitura Municipal de Felisburgo com a qualidade de áudio e vídeo 

necessária para a boa reprodução nas mais diversas mídias sociais. 

Na oportunidade, declaro ter conhecimento de que o não cumprimento dessas condições 

poderá ensejar a desqualificação do projeto e o não recebimento do valor previsto no item 

4.2 deste Edital. 

 
Declaro ainda, ceder à Prefeitura Municipal de Felisburgo os direitos de uso de imagem, 

para que a mesma publique o material entregue em sua plataforma e redes sociais, e me 

responsabilizo por eventuais direitos autorais que vierem a incidir sobre o material 

disponibilizado. 

 

 
Felisburgo-MG, de de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome e assinatura do Proponente 
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ANEXO III 

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS 

 
 

 
Eu,    , 

portador (a) do CPF nº e RG nº     

responsável pelo (a) menor  , 

autorizo a sua participação no projeto:  , 

do Edital 02/2021/Prefeitura Municipal de Felisburgo/Lei Aldir Blanc. 

 
Felisburgo-MG, de de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nome do responsável 
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