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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE 

Rua Ulisses Passos, nº 25 – Centro – CNPJ 18.307.470/0001-68 

São Geraldo da Piedade – Minas Gerais 

 

   

 

EDITAL 01/2021 

 

“CULTURAS POPULARES DE SÃO GERALDO DA PIEDADE/2021”. 

 

Secretaria Municipal de Cultura   

 

O Município de São Geraldo da Piedade/MG, por meio da Secretaria Municipal de 

Cultura.  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, “Lei Aldir 

Blanc”;  

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020;  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 158 de 06 de outubro de 2021:  

Informa que está disponível o Edital para a inscrição de Fazedores de Cultura 

Popular de São Geraldo da Piedade, a serem contemplados com recursos provenientes da 

Lei Aldir Blanc, de acordo com as disposições que se seguem. O período de inscrição será 

de 26/10/2021 a 11/11/2020, em função do caráter emergencial da Lei Federal nº 14.017, 

de 29 de junho de 2020, “Lei Aldir Blanc”, visando estimular a geração de renda para os 

trabalhadores da cultura no momento de crise por causa da pandemia da COVID-19 e a 

valorização de grupos que notoriamente atuem nas áreas da cultura popular e folclore no 

município. 

Este Edital compreende as seguintes fases:  

a. Inscrição: fase de recebimento de materiais;  

b. Classificação: análise e avaliação dos materiais, de caráter meritório, classificatório e 

eliminatório;  

c. Resultado: resultado do Edital, no qual é publicada a lista de classificados;  

d. Recurso: fase para recebimento e análise dos recursos;  

e. Resultado pós-julgamento dos recursos: resultado do Edital, no qual é publicada a lista de 

classificados após o julgamento dos recursos;  

f. Habilitação: habilitação dos proponentes classificados;  

g. Resultado Final: resultado final do Edital, no qual é publicada a lista de classificados, após 

julgamento dos recursos;  

h. Recebimento do recurso de acordo com a categoria a qual está participando (premiação, 

aquisição de bens e serviços ou bolsa).  

i. Acompanhamento: exercida pela Secretaria Municipal de Cultura de São Geraldo da 

Piedade/MG e órgãos de controle interno e externo, durante todo prazo de vigência do 

Edital. 
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1. DO OBJETO 

1.1. Selecionar propostas para premiação, aquisição de bens e serviços e bolsas para 

fazedores de cultura que notoriamente atuem nas áreas da cultura popular, tradicional e 

folclore do município. 

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, premiará 

pessoas físicas nas modalidades coletivo ou individual que notoriamente atuem nas áreas 

da cultura popular, tradicional e folclore do município; fará também a Aquisição de bens e 

serviços vinculados ao setor cultural e ainda disponibilizará Bolsas para criações 

culturais, inciso III Art. 2º da Lei nº 14.017/2020. Serão contemplados São-geraldenses 

fazedores de cultura, cuja história artística/cultural, de relevância para o Município de São 

Geraldo da Piedade/MG, seja comprovada por meio de textos, imagens, portfólio, fotos, 

reportagens e outros materiais, que ficarão arquivados na Prefeitura Municipal.  

1.2 Objeto: historicidade, aqui tratada como “trabalhos e/ou produções”, de individual ou 

coletivos, relevantes e de  notoriedade  para a cultura de São Geraldo da Piedade.  

1.3 Para fins deste Edital entendem-se como:  

a. Individual: Fazedores de cultura, arte , artesanato  e /ou outros. 

b. Coletivo: Grupo de artistas, produtores de eventos, danças, e/ou técnicos que produzem 

arte ou cultura.  

1.4 .Vigência: enquanto durar a vigência do Decreto Legislativo nº 158 de 06 de outubro de 

2021. 

1.5 Natureza: Só poderão ser premiados neste Edital individual ou coletivos culturais 

representados por pessoas físicas, nascidas ou residentes e domiciliadas em São Geraldo 

da Piedade/MG,que comprovem residência no município. 

1.6 As iniciativas consistem na apresentação da história do “fazedor da cultura São-

geraldense”, por meio de textos, imagens, portfólio, fotos e outros materiais que 

comprovem sua atuação e relevância para a cultura.  

1.7 Textos: O proponente deverá produzir e submeter a este Edital, um pequeno texto 

sobre sua história artística e cultural.  

1.8 Imagens: O proponente deverá submeter a este Edital, imagens que comprovem o 

conteúdo dos textos enviados, que deverão estar com boa resolução sendo todas de 

responsabilidade do próprio proponente. 

1.9 Ao se inscrever neste Edital, o proponente reconhece a veracidade e sua 

responsabilidade sobre o conteúdo apresentado, tanto das imagens como das 

informações contidas nos textos enviados. 

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

direitos de imagem e direitos do autor, que poderão ser utilizados pela Secretaria Municipal 

de Cultura, para  divulgação, sendo permitida a edição de conteúdos quando necessário.  
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2. Da Seleção 

2.1 Serão selecionadas inscrições para as seguintes categorias: 

I. prêmios nas modalidades coletivo e individual que notoriamente atuem nas áreas da 

cultura popular, tradicional e folclore do município;  

II. Aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural;  

III. bolsas, visando estimular a geração de renda para os trabalhadores de cultura no 

momento da crise por causa da pandemia do COVID-19 e a valorização dos fazedores de 

cultura. 

 

1- PLANILHA DAS CATEGORIAS 

 

3. Dos Prêmios; 

3.1 para premiação de coletivo ou individual que notoriamente atuem nas áreas da cultura 

popular, tradicional e/ou folclore do município.  

 

Categoria Modalidade Descrição Vagas Valor Total  

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

-Pessoa física  

Prêmio da Cultura 

Popular de São 

Geraldo da 

Piedade, para 

grupos e 

produtores de 

eventos 

coletivos/2021 

 

Premiar iniciativas de 

grupos e coletivos que 

fortalecem a cultura 

popular de São Geraldo 

da Piedade e atendam 

aos critérios descritos 

no Edital  

 

 

02 

  

 

R$3.783,50,00  

  

 

R$7.567,00 

3.2- Aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural nas várias modalidades 

artísticas atendendo aos critérios descritos no Edital “Culturas popular de São Geraldo da 

Piedade/2021”. 

Categoria Modalidade Descrição Vagas Valor Total  

 

 

 

 

I 

 

Aquisição de peças 

artesanais feitas de 

barro, madeira, 

cipó/taquara e 

outras, da cultura 

tradicional de São 

Geraldo da Piedade.   

 

 

Aquisição de 

produtos artesanais, 

produzidas pelo 

proponente. 

 

 

05 

 

 

R$1.000,00 

 

 

R$5.000,00 
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3.3 Tradicional: o que é comum e habitual, usual, normal, costumeiro, rotineiro e de 

conhecimento popular. Que acontece há muito tempo, antigo, lendário.  

 

3.4 Bolsas - Bolsas para criações culturais, inciso III Art. 2º da Lei nº 14.017/2020, 

distribuição de bolsas para diversas criações vinculadas à cultura São-geraldense, 

atendendo aos critérios descritos no Edital “Culturas Popular”. 

CATEGORIA MODALIDADE DESCRIÇÃO VAGAS VALOR TOTAL 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

     

 

Bolsa para 

quitandeiras e 

salgadeira. 

 

 

 

Ofertar bolsas para 

quitandeiras e 

salgadeiras, que 

comprovem que seja 

essa fonte de renda fixa 

e/ou complementar, 

comprovada pelo dossiê 

e fotos apresentado no 

ato da inscrição. 

 

 

05 

 

 

R$ 1.000,00 

 

 

R$5.000,00 

 

Bolsa para 

doceiras. 

 

Ofertar bolsas para 

doceiras que produzem 

doces tradicionais que 

comprovem que seja 

essa fonte de renda fixa 

e/ou complementar 

comprovada pelo dossiê 

e fotos apresentando no 

ato da inscrição. 

 

02 

 

R$1.000,04  

 

R$2.000,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

Bolsa para 

pintores de 

tela, tecido, 

cerâmica e 

argila, 

bordadeira, 

vagonite,fuxico 

e tecedeiras 

(tricô e crochê) 

dentre outros. 

Ofertar bolsas para 

pintores de tela, tecido, 

cerâmica  e argila, 

bordadeiras,vagonite, 

,fuxico, e tecedeiras (tricô 

e crochê)  que produzam  

artes tradicionais, que 

comprovem que seja 

essa fonte de renda fixa 

e/ou complementar, 

comprovada pelo dossiê, 

foto apresentado no ato 

da inscrição. 

 

 

29 

 

 

R$1.000,00 

 

 

R$29.000,00 

 



 
 
 
 
 
 
 

5 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE 

Rua Ulisses Passos, nº 25 – Centro – CNPJ 18.307.470/0001-68 

São Geraldo da Piedade – Minas Gerais 

 

4-Das Inscrições 

4.1 Cada proponente poderá fazer somente uma inscrição neste Edital.   

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

direitos de imagem e direitos do autor. O material poderá ser utilizado pelo Setor de 

Cultura de São Geraldo da Piedade caso seja necessário à divulgação. 

4.3 As pessoas físicas contempladas neste Edital são responsáveis integralmente pelo 

Conteúdo apresentado inscrito e apresentado. 

 

5- Das condições de participação 

 

5.1 É vedada a participação neste edital, proponentes que possuam vínculo com os 

poderes executivo, legislativo ou judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas 

da União  (funcionários públicos estaduais, federais e municipais). 

5.2 É vedada a inscrição de servidores, terceirizados ou quaisquer outros profissionais que 

tenham vínculo de trabalho público. 

5.3. É vedada a participação de aposentado e pensionista. 

5.4 Não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-

desemprego ou de programa de transferência de renda federal, resalvado o Programa 

Bolsa Família.  

  

6. Requisitos Gerais 

6.1 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, propostas que atendam aos seguintes 

requisitos: 

a) Sejam considerados de reconhecimento público ou do local onde mora; 

b) Sejam propostas de caráter exclusivamente cultural e/ou tradicional; 

c) Visem à promoção do desenvolvimento cultural do município de São Geraldo da 

Piedade/MG; 

d) A atividade seja geradora de renda fixa ou complementar do proponente. 

 

7- Dos contemplados  

  

7.1 Serão contemplados, neste Edital, pessoas físicas nascidas ou residentes e 

domiciliadas no município de São Geraldo da Piedade /MG, responsáveis pela 

apresentação e participação no edital “Culturas Populares de São Geraldo/2021”. 

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

eventos, gestores ou técnicos das diversas expressões artísticas e culturais. 

b) As pessoas físicas contempladas neste Edital deverão comprovar experiência e atuação 

prévia de, no mínimo, 2 (dois) anos na confecção de seu produto. Não se enquadra aqui as 

pessoas que desenvolvem a atividade por robe. 
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8 - Do Prêmio 

 

8.1 Serão agraciados por meio deste Edital o máximo de 40 (quarenta) beneficiários. 

8.2 Poderão ser efetuados os descontos legais dos tributos devidos, conforme legislação 

vigente, do valor dos prêmios a serem pagos aos proponentes contemplados. 

8.3 Caso o número de selecionados seja inferior ao constante no edital o saldo financeiro 

não utilizado, será redistribuído em partes iguais a todos preponentes já classificados em 

uma segunda parcela.  

9- Dos procedimentos para a inscrição 

 

9.1 São procedimentos obrigatórios para inscrição do proponente: 

a. Cadastramento do proponente no “Cadastro Profissionais da Cultura” do município de 

São Geraldo da Piedade/MG, que continuará aberto até o fim da vigência deste edital.  

b. Inscrição do proponente vai até o dia 11/11/2021, às16 horas, na Prefeitura  Municipal 

de São Geraldo da Piedade/MG ou poderá ser feito em Horto do Vinhático nos dias 08, 09 

e 10 de novembro. 

9.2 É de inteira responsabilidade do proponente a veracidade das informações 

apresentadas. 

9.3 O Edital estará disponível para consulta, a partir de 13/10/2021 no site da Prefeitura 

Municipal de São Geraldo da Piedade (www.saogeraldodapiedade.mg.gov.br), e no mural 

da prefeitura Municipal.  

9.4 O prazo de inscrição será de 26/10/2021 de 08 horas até (16 horas) todos os dias ate 

11/11/2021 na Prefeitura Municipal 

9.5 Em Horto do Vinhático somente nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 08 horas às 13 

horas no CRAS.      

9.6 As inscrições serão realizada presencial. 

 

10 - Dos documentos obrigatórios 

 

10.1 A não apresentação de qualquer documento especificado neste item implicará na 

DESCLASSIFICAÇÃO do proponente. 

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

clara e objetiva: 

10,3 Currículo do proponente: devem ser apresentadas um breve resumo das ações ou 

atividades que o proponente já realizou.  

10.4 Comprovante de atuação na área cultural: dossiê, fotos, comprovando experiência e 

atuação. Reportagens, publicações e/ou materiais digitalizados, com referência ao 

proponente. 

10,5 Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e Comprovante de residência do 

proponente.  
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10.6 Comprovante de conta bancária cujo titular seja, exclusivamente, o proponente. 

10.7 Estes documentos deverão ser entregue ou enviados junto com a inscrição do 

proponente ao Edital. Tendo tolerância de dois dias para a apresentação do número da 

conta corrente ou poupança desde que seja da pessoa beneficiária caso o preponente não 

a tenha. 

 

11.  DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

 11.1 A seleção das propostas se dará por uma comissão formada por quatro membros, 

indicados pela Secretaria de Cultura e o Poder Executivo, sendo estes: 02 representantes 

do Conselho Municipal cultural, 01 representante do executivo e 01 representante da 

sociedade civil. 

11.2 A comissão será presidida por um representante da Cultura e auxiliada pelos demais 

membros. 

11.3 A Comissão de Seleção inicialmente avaliará o correto preenchimento do formulário, 

os anexos obrigatórios e o atendimento às condições previstas para participação, se 

houver divergência os candidatos serão inabilitados.  

 

11.4 A Comissão de Seleção utilizará os seguintes critérios para avaliação dos projetos 

habilitadas: 

Classificação Pontuação 

Excelente 20 

Bom 15 

Regular 10 

Ruim 5 

Não se adéqua 0 

 

11.5 Em caso de empate a comissão de seleção estabelecerá o desempate, por maioria 

absoluta.  

 

12- DA APROVAÇÃO  

 

12.1. Serão aprovados aqueles que, em caráter meritório, não tiverem à Pontuação zerada 

(zero ponto) em nenhum dos quesitos, considerando-se os critérios descritos deste Edital. 

 

13- Da publicação do resultado 

 

13.1 O resultado será publicado no dia 18 de novembro no site da Prefeitura Municipal. A 

publicação informará os nomes dos proponentes Classificados. 

13.2 O resultado informará: 
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a- proponentes aprovados classificados; 

14- Da interposição de recursos 

 

14.1 O prazo para a solicitação de recursos será de 2(dois) dias úteis contados a partir da 

data de divulgação do resultado – dias 18 e 19 de novembro. 

14.2 O recurso deverá ser assinado pelo proponente, e entregue na Prefeitura Municipal 

de São Geraldo da Piedade/MG alegando o que achar de direito, levando-se em 

consideração o que foi apresentado no momento da inscrição. 

14.3 O recurso deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal no horário de 08 horas às 

16 horas. Em nenhuma circunstância serão aceitos recursos encaminhados por outros 

meios. 

14.4 A perda do prazo descrito no item 14.1 deste Edital implicará na declaração de que o 

recurso não será recebido. 

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

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

pendentes para complementação/adequação do projeto. 

14.6 A Secretaria Municipal de Cultura de São Geraldo da Piedade/MG, tem o prazo de 02 

(dois) dias úteis a contar do recebimento do recurso para julgá-lo. 

14.7 No caso dos recursos aceitos e providos serão redefinida a classificação dos projetos. 

 

15 - Da publicação do resultado final 

 

15.1 O resultado final será publicado após o prazo de julgamento dos recursos interpostos, 

estabelecido no item 13.7 deste Edital, no site da Prefeitura Municipal, levando-se em 

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

dos proponentes. 

 

15.2 O resultado informará: 

a- Proponentes aprovados classificados; 

 

16 - Da habilitação 

 

16.1 Conforme normas legais de transferência de recursos públicos, o Município de 

São Geraldo da Piedade/MG analisará a regularidade do CPF das pessoas a serem 

premiadas. 

16.2 Sob pena de desclassificação, os proponentes classificados (pessoas físicas) deverão 

apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da publicação do resultado 

final, os documentos constante no item 10 deste edital:  

16.3 A não apresentação de quaisquer dos documentos necessários para habilitação, 

Enumerados no item 16.2, dentro do prazo estabelecido, ocasionará a 

DESCLASSIFICAÇÃO do proponente. 
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16.4 Em caso de desclassificação de proponentes, a lista será atualizada, com a inclusão 

de novos preponentes, utilizando-se como referência a publicação do resultado final.  

17 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PAGAMENTO 

  

17.1 As despesas decorrentes destas premiações correrão pela seguinte DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 0020161329211112025339036– FONTE 165. O pagamento aos 

selecionados será efetuado em parcela única, diretamente na conta corrente bancária do 

contemplado, no banco de sua preferência.  

17.2 Não serão efetuados depósitos em conta conjunta.  

17.3 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum 

selecionado, os recursos poderão ser destinados a outros, observada a ordem 

estabelecida pela Comissão de Seleção na avaliação, ou seja, deverá ser dividido em 

partes iguais a todos. 

 

18– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1 Este edital entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de execução dos 

projetos até dia 31 de dezembro de 2021. 

18.2 O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes no presente 

edital. 

18.3 A Prefeitura Municipal de São Geraldo da Piedade não se responsabiliza pelas 

licenças e autorizações necessárias para a participação da seleção de candidatos do 

constante edital, sendo essas de total responsabilidade dos contemplados. 

18.4 A eventual revogação deste edital, por motivo de interesse público, ou sua anulação 

no todo ou em parte, não implica direito a indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 

 

19-Dos Anexos 

19.1 O presente edital contém os anexos abaixo listados: 

a) Anexo I: FICHA DE INSCRIÇÃO 

b) Anexo II: CRONOGRAMA 

d) Anexo III: AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGEM 

 

Este Edital está previsto no Plano de Ação aprovado pelo Ministério do Turismo por meio 

da Plataforma Mais Brasil, e referendado pelo “Grupo de Trabalho de Acompanhamento 

e Fiscalização da Lei Aldir Blanc”, designado por meio do Decreto nº 158 de 06 de 

outubro de 2021. 

 

______________________________________ 

Nilda Maria Pereira Farias 

Secretária de Cultura 
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CRONOGRAMA 
 

Publicação do Edital – 13/10/2021 

Inscrições de 27/10/2021 a 11/11/2021 

Avaliação dos Projetos: 12/11/2021 a 23/11/2021 

Divulgação do resultado: 24/11/2021 

Recursos 25 e 26/11/2021 

Julgamento dos Recursos 29 e 30/11/2021 

Publicação do Resultado após Recursos – 01 e 02/12/2021 

Pagamento da Premiação de 25/11 a 04/12/2021. 
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ANEXO III 
 
 

EDITAL 01/2021 – “CULTURAS POPULAR DE São Geraldo da Piedade/2021”. 
 

 
AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGEM 

 
Eu, __________________________________________________________, portador do 

RG__________________________ e do CPF _____________________________,  

inscrito no Edital 01/2021 –CULTURA POPULAR do Município de São Geraldo da 

Piedade/MG,  autorizo a veiculação de minha imagem em qualquer veículo de 

comunicação impressa, radiofônica ou televisiva, de canal aberto ou fechado, em vídeos, 

fotos e/ou outros. 

 

________________, ____ de _____________ de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Participante 


