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EDITAL DE SELEÇÃO 001/2021 

SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APLICAÇÃO DA LEI 14.017/2020 (ALDIR BLANC) EM 
ITAMBACURI-MG 

O MUNICÍPIO DE IT AMBACURI, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, de acordo com o Artigo 22 da Lei 8.666/93, e do que reza a Lei 14.017/2020, que 
dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, estabelece 
normas relativas à realização de "SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APLICAÇÃO DA LEI 
14.017/2020 (ALDm BLANC) EM ITAMBACURI", visando selecionar projetos culturais 
apresentados por produtores culturais; artistas, espaços culturais e coletivos do município de 
Itambacuri-MG: 

1. DAS JUSTIFICATIVAS: 

· Considerando o Decreto Estadual NE Nº 113, de 12 de março de 2020, que declara SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado, em razão de surto de doença respiratória Corona 
:Vírus e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020. 

Considerando o Decreto Municipal nº 10, de 16 de março de 2020, que decreta SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA em Saúde Pública no município de Itambacuri. 

Considerando o Decreto Federal 10.464, de 17 de agosto de 2020, que dispõe sobre as ações 
emergenciais destirutdas ao setor cultural a serem.adotadas dura~te o estado de calamidade pública 
reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6 de 20 de 'março de 2020. 

A aplicação desses recursos emergenciais em ações culturais pretende dar um passo significativo no 
apoio aos profissionais da cultura, artistas, produtores e também como resultado uma melhora~; .o--7 
qualidade de vida da população de ltambacuri, através da conexão dos valores e dasy ive )" 
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potencialidades humanas, econômicas e culturais existentes na cidade. Nessa proposta, serão 
valorizadas os principais temas da Lei e os recursos chegarão aos que mais precisam através de 
di~1ersos eventos, projetos, festivais e ações planejadas e executadas pelas pessoas e organizações 
envolvidas, com o apoio do Poder Público. 

O presente edital propõe atingir essas premissas com a conexão de quatro elementos, que foram 
identificados como vocação em nossa comunidade, são elas: 

Ciência e tecnologia: como unia .ação fundamental de inclusão em um mundo cada vez mais 
tecnológico que tende a isolar ou excluir os que não dominam a tecnologia, principalmente em época 
de pandemia onde o isolamento social é necessário e as redes sociais executam papel importante na 
difusão cultural. 

Empreendedorismo Cultural: como uma ação comportamental capaz de estimular a imaginação, 
desenvolver e realizar visões. 

Cultura: como elemento de humanização, de fortalecimento do intelecto e de alteração da 
consciência; que leve a formação de pessoas virtuosas, conscientes do seu papel político, social e 
comunitário. 

Ética e cidadania: como elemento fundamental na formação de pessoas conscientes de si e dos 
outros, ser responsável e ser livre. Pessoas que colaborarem com a melhoria de um mundo carente de 
paz e justiça. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

2.1 A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APLICAÇÃO DA LEI 14.017 /2020 (ALDIR BLANC) 
EM ITAMBACURI-MG, é uma iniciativa do Município de Itambacuri, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, com suporte e tutoria do Conselho de Patrimônio 

. Cultural, com o intuito de estimular a criatividade e a cultura entre os produtores culturais, artistas e 
coletivos, contribuir com o desenvolvimento cultural e artístico do município estimulando 
pr4tcipalmente a Economia Criativa durante o ano de 2021 e fazendo cumprir o que estabelece a Lei 
Emergencial e sua regulamentação em nosso município. ' 

3. DOS OBJETIVOS: 
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3.1 Constituem objetivos da SELEÇÃO DE PROmTOS PARA APLICAÇÃO DA LEI 
14.017/2020 (ALDIR BLANC) EM ITAMBACURI- MG: 

• Estimular a criatividade, a manutenção e continuidade das atividades artístico-culturais no 
município de Itambacuri-MG; 

• Oferecer uma programação cultural on-line diversificada para a população; 
• Realizar ações ligadas diretamente aos eixos de apoio relacionadas no art. 8° da Lei 

14.017/2020. 
• Premiar projetos indutores com capacidade de vinculação digital e que se destacam como 

indutores de criatividade e novos processos culturais no município de Itambacuri-MG. 

3.2 Todos os projetos aprovados terão ampla divulgação nos canais oficiais e redes sociais da 
prefeitura. 

Parágrafo único - Os proponentes poderão optar pela transmissão em outras plataformas digitais 
desde que aprovado pela Comissão Julgadora e mantendo as mesmas qualidades técnicas e avaliando 
questões como direitos autorais, em caso de apresentações cover ou releituras, não excluindo o item 
3.2 deste regulamento. 

4. DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO: 

4.1 Somente poderão inscrever e participar da SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APLICAÇÃO 
DA LEI 14.017/2020 (ALDIR BLANC) EM ITAMBACURI-MG pessoas físicas que sejam 
produtores culturais, artistas ou representantes de coletivos e pessoas jurídicas responsáveis por 
espaços culturais, empresas do setor da arte e cultura, que: 

4.1.1 Comprovem sua residência através de: 

a) Contas de água, luz, telefone, intemet/televisão a cabo; 

b) Correspondências bancárias ou de cartão de crédito; 

c) Plano de saúde, contrato de aluguei ou correspondência de condomínio; 

d) Correspondências ou boletos de órgãos oficiais (IPTU, IPV A, Programas Sociais ou 
Governamentais); 

e) Cópia do recibo de entrega da declaração de imposto de renda; 

f) Boletos de pagamento de mensalidade de serviços educacionais e congêneres. 

4.1.2 Serem maiores de 18 anos; 

Praça dos Fundadores, 325, Centro, ltambacuri - Minas Gerais - CEP: 39830-000 
www.ltambacuri.mg.gov.br 



MUNIC(PIO DE ITAMBACURI 
Estado dtl Mln11s Gerais 
Poder Executivo 

4.1.3 Comprovar experiência na área de atuação através de reportagens, declarações, portfólio com 
histórico de atuação ou material publicitário, dos últimos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data 
de publicação da Lei nº 14.017 (Lei Aldir Blanc). 

4.1.4 Estar cadastrado no MAPEAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA (cadastro municipal 
de cultura). 

4.2 Cada proponente poderá apresentar apenas 01 projeto por categoria. 

4.3 Os projetos deverão acontecer em Itambacuri-MG e também serem exibidos pelas plataformas e 
redes sociais dos artistas. No caso de intervenções e atividades fora do ambiente virtual, é necessário 
estarem de acordo com as normas e em concordância com os decretos municipais que tratam 
sobre a Pandemia COVID-19; 

4.4 O material para apresentação da proposta estará disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Itambacuri (https://www.itambacuri.mg.gov.brD a partir do lançamento do edital contendo: 

A. Formulário de apresentação de projetos para ser devidamente preenchido com os dados do 
projeto e plano de trabalho. (Anexo I); 

B. Modelo de Plano de Mídia. (Anexo Il); 
C. Formulário de plano de atividade de contrapartida. (Anexo III); 
D. Ficha do Mapeamento Cultural. 

4.5 Para intervenções artísticas, instalações, projeções e afins, que se propõe a atuar na cidade, é 
necessário o envio dos seguintes documentos: 

A. Croqui, esboço ou apresentação da ideia (resumo), no caso de pinturas, intervenções de artes 
visuais, fotografia e afins; 

B. Autorização do uso do espaço, no caso de intervenções, instalações e exposições fisicas pela 
cidade; 

4.6 Junto com o formulário, também é obrigatório a apresentação dos seguintes documentos: 

Pessoa física: 

A. Material para comprovação da experiência na área que se propõe atuar (reportagens, 
declarações ou material publicitário); 

B. Cópia legível do RG e CPF do proponente; · 
c. Cópia legível do comprovante de residência (água, luz_, t~le~one) ou contrato de loca7ão d 

imóvel onde atua ou declaração que comprove sua res1denc1a; 
' 
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D. Cópia do cartão de conta bancária em nome do Proponente. 

4.7 A proposta deverá ser entregue em ENVELOPE LACRADO, com a devida identificação e a 
ficha de inscrição impressa, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
localizada na: Rua Dr. Rome~ Lages, nº 1288, Centro, Itambacuri-MG. 

EXEMPLO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

COMITÊ DE SELEÇÃO DE PROJETOS DA LEI ALDIR BLANC 

NOME DO PROPONENTE 

ÁREA DA PROPOSTA 

NOME DA PROPOSTA 

4.8 Não será permitida a entrega do projeto erµ envelope aberto. A ausência de documentos 
obrigatórios resultará na desclassificação. 

4.9 O prazo para entrega dos projetos será até o dia 08 DE OUTUBRO DE 2021, ÁS 14 HORAS. 
Não serão consideradas as propostas fora des~e prazo. · 

4.10 A Comissão poderá abrir uma segunda chamada caso o número de inscritos não seja suficiente 
para suprir as vagas. 

5. DAS CATEGORIAS: 

5.1 A SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APLICAÇÃO DA LEI 14.017/2020 (ALDIRBLANC) 
EM 1T AMBACURI-MG, dividir-se-á em 2 (duas) categorias, e cada categoria em subcategorias, 
conforme discriminado abaixo: 

A- ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS: 
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A.1 - Subcategoria PREMIAÇÃO DO ESPAÇO: 

Nessa categoria poderão se inscrever para título de premiação os representantes legais de espaços 
artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas cultuais, cooperativas, instituições e 
organizações comunitárias que tiveram suas atividade . interrompidas por força das medidas de 
isolamento social, confonne instrui II, art. 2º da Lei 14.017/2020 e seus art. 7°, 8°, 9° e 10º desta 
mesma lei. 

O prêmio poderá ser aplicado em pagamento de aluguei, consumo de água e luz, intemet, bolsas para 
alunos que ficaram sem renda, e compra de material para as aulas; 

A premiação será em parcela única, confonne segue: 

02 PROJETOS R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 PJ 

Nesta categoria o contemplado obriga-se em oferecer como contrapartida uma ação pós-
pandemia aberta ao público conforme determina o art. 9° da Lei 14.017/2020. 

B- PROJETOS ARTÍSTICOS EM GERAL: 

B.1 - Apresentações Artísticas: 

Para se caracterizar como Apresentação Artística é necessário que seja um espetáculo de música, 
teatro, contação de história e dança, desde que atenda aos requisitos estabelecidos do item 4 e as 
regras de distanciamento social, limitando os espetáculos a um número de artistas que não seja 
entendido como aglomeração. 

As apresentações poderão ser gravadas ou terem seus conteúdos gerados de fonna on-line, através 
das transmissões ao vivo, também chamadas de "lives" por platafonnas que pennitam a execução e 
que possam ser amplamente divulgadas pela prefeitura. Os materiais não-autorais deverão ter ciência 
que essas platafonnas podem "derrubar a transmissão" por reivindicação de direitos autorais e ter 
ciência que esse embarreiramento não pode prejudicar a execução do produto cultural proposto, com 
duração mínima de 60 minutos. O não cumprimento do tempo e da proposta oferecida pode 
acarretar em punições e até a devolução do dinheiro. 

Ex: Shows de música, apresentações de teatro, apresentações de dança, stand up e afins. 
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ATE QUANTOS 
' ' ' 

QUALOVAf,ORPfU½ '91/~ ,<?_YAI.PR TOT~: <?~ M,, ',1l ,,,)r,; 1 . '~f DE 
CADA PllOPOSTA?, ' DJSPONÍVEJ.: · 1P,RES~NT~~ : ,1· PROJETOS SERÃO 

CONTEMPLADOS? , , :E;$$ACATEOORI1'1,, ')>\~\ r,iPPO~l A~? 1 P'.ESSO,A 
. ,l, , ,'-', JURÍDic''.i\:QU FÍSICA? •, .. ' 

,, ' 

5 PROJETOS R$ 1.000,00 
ARTISTA SOLO 

3 PROJETOS R$ 1.333,33 
DUPLA 

4 PROJETOS R$ 3.625,00 
BANDA OU GRUPO 

B.2 Cultura popular e artesanato: 

R$ 5.000,00 

R$ 4.000,00 

R$ 14.500,00 

1 1 j I l. / , 

' ' 
PF 

PF 

PF 

' '. 

Para se caracterizar como Cultura popular é necessário que seja uma expressão de elementos 
culturais específicos da sociedade, de uma nação ou região. 

Ex: Folia de reis, congado, coral, festas tradicionais locais, carnaval, capoeira e afins. 

Para se caracterizar como Artesanato é necessário que seja trabalho manual, utilizando-se de 
matéria-prima natural ou não. O artesanato se apresenta em oposição às produções industriais ou em 
série. O trabalho dos artesões implica a implementação de diversas técnicas manuais e é identificado 
aquele que produz objetos pertencentes à chamada cultura popular. 

Ex: crochê, tricô, pinturas em tecidos, esculturas, cultivo de plantas em vasos (suculentas, terrários), 
patchwork, tecelagem, tinturas e afins. 

As atividades relacionadas a Cultura Popular e Artesanato poderão ser de oficinas, "lives" e atividades 
fora do âmbito virtual, desde que atenda aos requisitos estabelecidos no item 4 e respeitem as regras 
de distanciamento social e apresentam um plano de ação. 

"ATE : '.'' QUANTOS, 'QUAIJ' OVALOR PARA 
PROJETOS .. . ' SERÃO CADA PROPOSTA? ' 

• -f J J ,1,(" • " > I < ,,; • 

CONTEMPLJ\DOS? ,•' \t• : 
i /,)l 

,\ ' 1 ·\~ 

20PROJETOS R$ 2.000,00 

QUJ\LOY:ALORTOTÂL QUEM · .· ,PO~~ 
DISPO~L ' .;- PARA ÀPRESENTÂR i '>, .,_ 
ESSA CÂTEGORIA? . . PROPOSTAS? PESSOA' 

• 

1 JUlÚDICA OU FÍSICA.?.;/ . '(:, 

RS 40.000,00 PF 
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B.3 - Categoria Artes Visuais: 

Para se caracterizar como Artes Visuais é necessário que façam parte de uma categoria da área 
artística que estabelece as várias formas de expressões visuais. As cores e as formas são principais 
elementos de apreciação das suas manifestações. Em cada expressão artística visual existe um 
significado em que o artista visa despertar a sensibilidade dos espectadores. 

As atividades ligadas às artes visuais podem ser: intervenções, instalações, exibições, lives, projeções 
e afins. Desde que atenda aos requisitos estabelecidos no item 4 e as regras de distanciamento social. 

Ex: Exposição de fotografia, pintura em muros, escultura e afins; 

SPROJETOS R$ l.900,00 PF 

B.4 - Capacitação e trocas de conhecimento- categoria palestras, workshops, aulas, cursos: 

Para se caracterizar como Capacitação e troca de conhecimento é necessário que o projeto tenha 
como público alvo trabalhadores da cultura que almejam a profissionalização. As atividades que se 
enquadram nessa categoria são: treinamentos, cursos, palestras, salas de conversas e workshops-
virtuais- sobre temas relacionados à arte cultura, aperfeiçoamento profissional e técnico, gestão de 
carreira, desde que atenda aos requisitos estabelecidos no item 4. 

As palestras/cursos poderão ser gravadas ou terem seus conteúdos gerados de forma online através 
das transmissões ao vivo, também chamadas de "lives" em plataformas virtuais, com duração mínima 
de 30 minutos e com certificação aos participantes. No caso de vídeo aula, poderá acontecer em mais 
de uma ocasião em plataforma digital. 

Ex: Curso de empreendedorismo na música, como fazer um portfólio, como criar artes digitais em 
sites gratuitos, aulas de instrumento, técnicas de arte e afins. 

:)ATE ii.'' ;\':1-QUAN_TOS • QUALOVALOR.PARA QlJAL VALOR TOTAL QUEM PODE 
@~-- f .•)lJ' t • ' •'!•:) l ' ,:., -'~ • ·• ,- f_' " •: I ,' f., 'Í· f' I ,t, '! ·i:_ • • ' " "\ - , 

. PROJETOS .'r \ SERAO CADA PROPOSTA,.? ,, é,. ,, DI&J>O~ '.: '_ PARA APRESENTAR 
CONTÉMPL"Àt>OS? , ' , :_ ·ÉSSA'CATÉGORIA? PROPOSTAS? PESSOÁ . 

, , 1 , J,,\. 

JURIDICA OU FISICA? 
-~ -~>tl.-.X,,.\1' ·~'_:-~ '1,'(I,~ t-:','i: 1 
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1 R$ 2.000,00 

Para se caracterizar como Audiovisual é necessário que o projeto envolva som e imagem, que tenha 
como resultado a produção de vídeos culturais e educativos, séries, longas ou curta-metragem. As 
produções deverão obrigatoriamente relacionar o município de ltambacuri-MG em seu processo de 
criação ou abordagem, pré-produção, produção e exibição, desde que atenda aos requisitos 
estabelecidos no item 4 e respeite as regras de distanciamento social. O proponente deverá apresentar 
obrigatoriamente um cronograma de regras de distanciamento social, um cronograma de trabalho, 
currículo da equipe comprovando experiência prévia, sinopse e outra material que julgar pertinente. 

Ex: Documentário sobre alguma personalidade da cidade, oficinas de audiovisual que resulte em um 
filme, registros sobre a cidade, clipe musical, canal em Y ouTube e afins. 

?tt~~~iil:t{'.t~!~P~ •. " . , ,_ t \ i . · ,,. r •. 
"PRÓIBTO~f ~:<:' :f ,.;;.:,-.:,.-~1,'l}:~\ ;.if·/· :/ 

-~.:. 

03PROJETOS R$ 20.000,00 R$ 60.000,00 PF 

B.6 - Literatura: 

O proponente poderá apresentar projetos relacionados à produção e publicação literária; 

Ex: Livros, periódicos, fanzines, cordéis e outras ações que valorizem a produção literária brasileira, 
em especial a de Itambacuri-MG e também atender os requisitos estabelecidos no item 4. 

04PROJETOS R$ l.500,00 R$ 6.000,00 PF 

5.2 A respon~abilidade ~uando à exec~~o do projeto se~ de ~es~nsabili~ade do proponente. T~oys " e/ 
deverão realizar o proJeto dando pnondade para eqwpe tecmca da cidade e deverão seguu as 
recomendações para transmissão tendo o padrão mínimo qualidade: 

Praça dos Fundadores, 325, Centro, ltambacuri - Minas Gerais • CEP: 39830--000 
www.itambacurl.mg.gov.br p 



MUNIC(PIO DE ITAMBACURI 
Estado de Mln•s Gerais 
Poder Executivo 

A. Internet local com capacidade de rodar a live sem que trave no decorrer da execução; 

B. Vídeo em resolução HD, filmando na horizontal, resolução mínima 720p (1920 x 1080); 

C. Qualidade de áudio adequada (extraído diretamente da mesa de som). 

Parágrafo único: Não serão consideradas transmissões caseiras sem a qualidade exigida cabendo ao 
proponente às penalidade previstas nesse edital e até a devolução do recurso por não cumprir com a 
proposta. 

5.3 O proponente poderá complementar os recursos recebidos com recursos de patrocínios e apoios 
de terceiros. 

5.4 O proponente poderá promover campanhas de arrecadação de recursos em suas transmissões para 
entidades sem fins lucrativos sob sua responsabilidade de captação, gestão e repasse dos recursos 
doados. 

6. DO PROCESSO, DOS CRITÉRIOS E DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

6.1 Os projetos apresentados serão analisados pela Comissão Julgadora seguindo os critérios 
estabelecidos por esse edital. A pontuação obtida por cada projeto será com base na avaliação: 

Relevância Cultural Avaliar a relevância Satisfatório: 20 pontos 

Viabilidade Técnica 

Cultural conforme 
dir~trizes SECUL T ITY Parcialmente 

Satisfatório: 10 pontos 

Insatisfatório: 5 pontos 

Identificar as condições Satisfatório: 20 pontos 
técnicas do proponente 
para a execução do Parcialmente 
projeto proposto. Satisfatório: 10 pontos 

lnsatisfatório: 5 pontos 

Consistência, Histórico e Adequação da proposta Satisfatório: 20 pontos 
Coerência levando em consideração 

20 

w -~ 
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o histórico do proponente Parcialmente 
com o evento e Satisfatório: 10 pontos 
realizações anteriores. . 1 

Insatisfató~o: 5 pontos 

Detalhamento, 
suficiência de 
informações e coerência 
com valores de mercado e 
necessidades do Projeto. 

, 

Satisfatório: 20 pontos 

Parcialmente 
Satisfatório: 10 pontos 

lnsatisfatório: 5 pontos 

20 

20 

Incentivo Cultural 
Descentralização 

e Capacidade de fomentar a Satisfatório: 20 pontos 
cultura em espaços 
alternativos localizados Parcialmente 
em bairros periféricos. Satisfatório: 1 O pontos 

Insatisfatório: S pontos , 
20 

Total de pontos 100 pontos 

6.2 Da Comissão de Seleção (Comissão Julgadora): 

6.2.1 O Comitê de Seleção será composto por 6 (seis) avaliadores, formados por servidores públicos 
e pessoas da sociedade que tenha perfil e capacitação para avaliação dos trabalhos, ou membros dos 
Conselhos Municipais, nomeados por Decreto Municipal nº 046, de 28 de agosto de 2020, conforme 
estabelece inclusive a Lei 14.017/2020. 

6.3 Do processo de avaliação: 

6.3.1 A seleção das propostas apresentadas consistirá em 2 (duas) etapas, na seguinte ordem: 

1-

II-

Etapa Competitiva: Projeto que será avaliado e julgado pela Comissão de Seleção em 
caráter classificatório, onde as propostas serão classificadas de acordo com os critérios de 
julgamento estabelecidos no item 6.1. 
Etapa Documental: Docwnentos do proponente selecionada, conforme item 4.2, com o 
objetivo de verificar se a mesma atendeu as exigências elencadas no item 4. 
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6.3.2 Em caso de empate a Comissão de Seleção deverá considerar como decisão para desempate a 
maior pontuação obtida nos critérios: 

a) Consistência, Histórico e Coerência 

b) Incentivo Cultural e Descentralização 

6.3.3 Se mesmo assim o empate persistir fica autorizada a Comissão decidir pela divisão dos valores 
entre os proponentes ou estabelecer outra forma de desempate. 

6.3.4 A Comissão de Seleção poderá premiar propostas de forma proporcional ao valor estabelecidos 
neste edital de forma a justificar sua pontuação. 

6.4 Dos resultados: 

6.4.1 Somente depois de encerrada a Etapa Competitiva e ordenadas as propostas, a Comissão de 
Seleção procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento dos requisitos 
'previstos neste edital. 

6.4.2 O resultado da etapa de avaliação e seleção será divulgado no site da Prefeitura Municipal de 
Itambacuri e nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, sendo 
de total responsabilidade do( a) candidato( a) acompanhar a atualização dessas informações. 

6.5 A Comissão de Seleção deverá encaminhar o resultado final para homologação que será assinada 
pela Secretária Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

6.6 A Comissão se reunirá periodicamente para avaliar as propostas até a conclusão dos trabalhos e 
publicará ésses resultados em cada avaliação. 

7. DA PREMIACÃO: 

7.1 As propostas serão premiadas pelas suas ideias e deverão, cbm o recurso recebido como prêm,·o, • 
seguir no desenvolvimento dessas ideias, estimulando assim o desenvolvimento do processo criativ 
resultando na execução da proposta na prática como devolução a sociedade. 
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7.2 Os contemplados terão o prazo de até 03 (três) dias úteis, após a hó~ologação dos resultados, 
de comparecer a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazet para assinar o Termo de 
Compromisso, munidos de seus respectivos documentos de identidade, CPF e dados bancários. 

7.3 A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deverá enviar à Divisão de 
Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda a solicitação de empenho para pagamento, 
juntamente com o Resultado enviado pela Comissão Julgadora, homologação, Termo de 
Compromisso e cópia deste Edital, em até 02 (dois) dias úteis, após recebimento dos referidos 
Relatórios. 

7.3 A Secretaria Municipal de Fazenda terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos para processamento 
do Empenho e pagamento em nome dos responsáveis em receber o recurso financeiro, indicados pela 
Comissão Julgadora. 

7.4 Os recursos dessa premiação poderão ser realocados dentro das Categorias de acordo com 
avaliação da Comissão Julgadora. 

8. DOS RECURSOS DO EDITAL: 

8.1 O valor disponível a ser executado neste edital será de R$ 151.000,00 ( cento e cinquenta e um 
mil reais). 

8.2 Do valor dos prêmios a serem pagos, obrigatoriamente, serão efetuados os descontos legais dos 
tributos devidos, conforme legislação vigente. 

8.3 No momento do pagamento, os premiados deverão estar regulares com suas obrigações fiscais e 
tributárias. 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS: 

9.1 O prazo para impugnação deste Edital é de até 05 (cinco) dias úteis contados de sua publicação. n/ 
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9.2 Os proponentes poderão apresentar recurso contra o resultado da etapa competitiva, no prazo de · 
5 (cinco) dias úteis, contados da publicação das decisões, à Comissão de Seleção. 

9.3 As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando propostas, 
deverão ser formalizadas através do e-mail: cultura.ity@hotmail.com 

9.4 Não serão acolhidas as impugriações e os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os 
recursos subscritos por representani~ não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
representar a instituição. 

10. DA CONTRAPARTIDA OBRIGATÓRIA: 

10.1 Os locais ou coletivos premiados neste Edital ficam obrigados a realizarem, como contrapartida, 
após o reinício de suas atividades presenciais, atividade destinadas aos alunos de escolas de Rede 
Múnicipal de Ensino do município de Itambacuri-MG, de forma gratuita. 

10.2 O plano de atividades a serem realizadas como contrapartida deverá ser entregue pelo 
proponente, junto com a inscrição ao Edital, e deverá ser aprovado pela Secretaria Municipal de 
Cultura de Itambacuri, como ato obrigatório para habilitação do proponente. (Anexo III) 

10.3 Os locais ou coletivos premiado deverá comprovar, junto à Secretaria Municipal de Itambacuri-
MG, a realização das atividades de contrapartida em até 3 (três) meses, a contar da volta das atividades 
regulares e presenciais do local ou coletivo. · 

10.5 A não comprovação da realização da contrapartida, no prazo descrito no item 10.3 deste Edital, 
implicará em ações administrativas e judiciais ao premiado, podendo, inclusive, resultar na devolução 
dos recursos recebidos. 

11. DA EXECUÇÃO E'PRESTACÃO DE CONTAS: 

11.1 O prazo para execução dos projetos contemplados neste edital, será de 90 (noventa) dia,nl 
corridos, a contar da data do recebimento do recurso financeiro. 7 
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11.2 Todos os projetos aprovados terão até 30 dias àpós sua conclusão para entrega de um relatório 
simplificado com fotos e dados sobre o evento realizado. Esse relatório deverá ser assinado pelo 
proponente e entregue na Secretai:ia Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

12. DOS IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES 

12.1 Não poderão participar do presente processo de seleção: 

• Os servidores efetivos ou comissionados vinculados à Prefeitura de Itambacuri; 
• Membros da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Pareceres da Lei Aldir Blanc; 

12.2 Fica vedado o credenciamento a que se refere este Edital a espaços culturais criados pela 
administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais 
vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, e a 
teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a 
espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos entre o Município de Itambacuri-MG, 
através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, não cabendo recursos contra 
as decisões. 

13.2 Este edital entra em vigor na data de sua publicação aceitando propostas de forma imediata por 
seu caráter emergencial. 

14. CRONOGRAMA: 

Inscrição 
envelopes 

e entrega 23/09/2021 08/10/2021 
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Itambacuri-MG, 23 de setembro de 2021. 

ALBA MARIA DA SILVA PEREIRA 

Secretária Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

Certillcldo para oa dllvldoe fins, que o 
documento foi publicado no quadro de 
Mllol da Prefeitura, conforme ClltMIIIM o 
àft. 71 eia Lei OrgAnlca<Munlolpal 
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ANEXOI 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS- EDITAL 001/2021 LEI 14.017/2020 

DADOS DO PROPONENTE 

NOME COMPLETO: 

ENDEREÇO: 

RG: CPF/CNPJ: 

TELEFONE: ÁREA DE ATUAÇÃO: 

, D.ADOS DO PRÔJÉTO 
,e..,/, 

NOME DO PROJETO: 

RESUMO DO PROJETO: 

DATA DA REALIZAÇÃO: LOCAL DA REALIZAÇÃO: 

Itambacuri-MG 



CATEGORIA NO EDITAL: PUBLICO ALVO: 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

JUSTIFICATIVA 

EM CASO DE ESPAÇOS CULTURAIS, QUAL SERÁ A CONTRAPARTIDA PÓS PANDEMIA? 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

VALOR DO RECURSO PLEITEADO DE ACORDO COM A CATEGORIA DESCRITA NO EDITAL: 
R$ ______ _ 

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS: 



DATA:_/_/_ 

ASSINATURA DO PROPONENTE: 

-------------------------------------------------------------------------------

PARECER DA COMISSÃO JULGADORA: 

( ) APROVADO ( ) REPROVADO 

· PONTUAÇÃO: 



ANEXO II 

EDITAL 01/2021- VÍDEOS CULTURAIS PLANO DE MÍDIA 

Nome do projeto: __________________________ _ 

Proponente: ____________________________ _ 

Categoria: 

1. Vídeos de expressão artístico-cultural 
2. D (Vídeos de curso, formação, capacitação ou qualificação) 

Área artística: ----------------------------

Público Alvo do Projeto: 

Artistas 

Técnicos 

Produtores 

Crianças e/ou adolescentes 

Adultos interessados em aprender conteúdo artístico ou cultural 

Outros: 

Redes sociais em que será divulgado o vídeo do Projeto: 

Instagram 

TikTok 

Facebook 

Twitter 



O Snapchat 

O Formato principal da divulgação do Projeto: 

O Vídeo 

O Texto 

O Banner digital 

O Outros: ------------------------------

Profissionais que participarão da divulgação: 

O Assessor de imprensa 

O Designer Gráfico 

O Apenas o proponente do Projeto 

O Outros: ------------------------------

Divulgação em mídias locais: 

O Jornais locais: ------------- --------------
O Rádios: ------------------------------
Declaro, para todos os fins, que será citado na divulgação, que os recursos recebidos diante da 
aprovação do Projeto são provenientes do repasse ao Município de Itambacuri-MG, para 
operacionalização da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei Aldir Blanc". 

ltambacuri-MG, de de 2021 --- ----

Assinatura 



ANEXOIII 

FORMULÁRIO DE PLANO DE ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA 

Nome da Iniciativa: -------------------------

Local ou coletivo premiado: _____________________ _ 

Área artística: ----------------------------

Descrição das atividades a serem realizadas em uma unidade da Rede Municipal de Ensino de 
Itambacuri-MG, a escolha da Administração Municipal, por meio de suas secretarias de Cultura e de 
Educação. 

Quantidade de pessoas que realizarão as atividades: _____________ _ 

Turno em que serão realizadas as atividades, preferencialmente: 

Matutino 

Vespertino 

Público alvo: 

D Educação Infantil 

D Ensino Fundamental I 

Ensino Fundamental II 

Local apropriado para realização das atividades: 



Pátio da escola 

Quadra esportiva 

Sala de aula 

Outro: --------------------------------

Estrutura necessária para realização das atividades: 

Declaro, para todos os fins, que estou ciente que a não realização das atividades descritas neste Plano, 
no prazo descrito no item 16.4 do Edital 01/2021 Seleção de Projetos para a aplicação da Lei Aldir 
Blanc em Itambacuri-MG, implicará em ações administrativas e judicias ao premiado, podendo, 
inclusive, resultar na devolução dos recursos recebidos. 

Itambacuri-MG, ___ de ___ de 2021 

Assinatura 


