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EDITAL DE PREMIAÇÃO E BOLSAS N.º 002/2020 

 

A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Município de Santa Helena de Minas, em 

consonância com a Lei Federal n.º 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 

destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto 

Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, torna público o presente edital de CHAMAMENTO PÚBLICO para a 

seleção bolsistas e de premiação  de ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS que tenham sido 

desempenhadas no município de Santa Helena de Minas, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à abertura deste 

Edital, que serão apoiadas com recursos emergenciais da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc n.º 

14.017/2020. 

 

 

DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto desta Chamada Pública a SELEÇÃO DE BOLSISTAS E PREMIAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS POR PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS, E COLETIVOS CULTURAIS que participam 
da cadeia produtiva de diversos segmentos artísticos e culturais do Município, que comprovem atuação em 
Santa Helena de Minas, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data deste processo de seleção, conforme 
as especificações e condições constantes deste Edital, contemplando os pré-requisitos e valores pré-fixados;  e 
tiveram suas atividades interrompidas em decorrência das medidas de isolamento social, ocorrência do estado 
de calamidade pública, conforme previsto no inciso III do art. 2º da Lei Aldir Blanc. 
 

1.2. As atividades que demonstrem a atuação cultural devem ter registro/comprovação de sua realização. Caso 

não tenha a comprovação, podem ser autodeclaradas.  

 

1.3. A realização deste Edital visa minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos pelos Trabalhadores (as) 

da Cultura, Grupos, Coletivos Espaços e Territórios Culturais devido à pandemia pelo Covid-19. 

 

1.4. Esse edital de premiação e de bolsistas atende ao inciso III, do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, destinados à 

manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades 

de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como 

à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por 

meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Serão possíveis realizar ações de forma presencial, desde que 

em comum acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. 

 

1.5. Para efeitos desse edital entende-se por: 
a) PRÊMIO: Modalidade de repasse financeiro às Entidades Culturais, Grupos e Coletivos de Cultura e 
Artesanato, que conforme critérios objetivos demonstrem atuação no município de Santa Helena de Minas nos 
24 (vinte e quatro) meses anteriores à data deste processo de seleção, conforme as especificações e condições 
constantes deste Edital; 
b) PROPONENTE: Pessoa física, Entidades Culturais, Grupos e Coletivos de Cultura e Artesanato, trabalhadores 
da cultura com residência/sede na cidade de Santa Helena de Minas, que participam da cadeia produtiva dos 

segmentos artísticos e culturais, nos termos do art. 4º Lei Federal nº 14.017 de 2020, que assumem a responsabilidade 
legal junto à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Município de Santa Helena de 

Minas por sua inscrição, veracidade das informações; 
c) PROPOSTA: Todo o conjunto comprobatório (material obrigatório/complementar) das atividades 
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desempenhadas pela Entidade Cultural ou Grupos ou Coletivos de Cultura e Artesanato no Município de Santa 
Helena de Minas, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação deste Edital. 
 

1.6. Caso um proponente seja selecionado em editais semelhantes no estado e no município no âmbito da Lei 
Aldir Blanc, deverá optar pelo recebimento de apenas um destes, não sendo permitido ser beneficiado em 
editais semelhantes nas duas esferas, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, §1º, do Decreto 10.464/2020. 
 

1 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. O edital de premiação e bolsistas será realizado com recursos financeiros, em caráter emergencial, 
provenientes da Lei Aldir Blanc n.º 14.017/2020 e Decreto Municipal n.º 60 DE 09 de outubro de 2020, que 
dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo de n.º 6, de 20 de março de 2020. 
 

2.2. Serão destinados recursos na ordem de R$ R$62.300,71. 

 

2.3. Do valor total do investimento, serão contemplados segmentos, em parcela única, como se segue: 
 

Nº NOME DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

M1 Seleção e 

credenciamento de: 

propostas de shows 

Musicais/live, 

presencialmente ou 

virtualmente. As 

apresentações terão 

que ter no mínimo de 

1h de duração. 

Disponibilização de 

prêmios para 

propostas de 

apresentações 

musicais de artistas 

locais. 
O  Proponente  
deverá  elaborar  
um  projeto  de live 
com duração 
mínima de 60 
minutos, a ser 
reproduzida em 
plataforma digital 
de sua 
preferência; 

07 prêmios  

com valor 

unitário de 

R$1.714,28 

R$ 12.000,00 

M2 Seleção e 

credenciamento de 

propostas de cursos 

ou oficinas de 

capoeira. As ações 

poderão acontecer de 

forma presencial ou 

virtual desde que seja 

em comum acordo 

com o gestor 

responsável da 

prefeitura.  

Premiação destinada 

a Pessoas Físicas, 

que residam em 

Santa Helena de 

Minas e que tenham 

ações comprovadas 

ou autodeclarada na 

área da capoeira. 

Serão pelo menos 1 

encontros de 1h, 

durante 4 semanas. 

Parte do recurso será 

R$ 3.500,00 
 

R$ 3.500,00 
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comprado com 

equipamentos.  
 

M3 Seleção e 
credenciamento de: 
Projetos de teatro, 
para pessoa física 

Disponibilização de 01 
prêmios para as 
propostas teatrais, 
sejam as 
apresentações/aulas 
virtualmente, durante 
a pandemia ou 
presencialmente, 
desde que em comum 
acordo com o gestor 
local responsável. 

R$3.500,00 R$3.500,00 

M4 Seleção e 
credenciamento de: 
Projetos de dança, 
para pessoa física 

Premiação destinada 

a Pessoas Físicas, 

que residam em 

Santa Helena de 

Minas e que tenham 

ações comprovadas 

ou autodeclarada na 

área da Dança. 

R$3.500,00 R$3.500,00 

M5 Seleção e 
credenciamento de: 
Projetos de Formação 
de grupos de 
Maracatu - pessoa 
física. 

Premiação destinada 

a Pessoas Físicas, 

que resida em Santa 

Helena de Minas e 

que tenham ações 

comprovadas ou 

autodeclarada em 

formação de grupos 

de Maracatu. 

R$3.500,00 R$3.500,00 

M6 Prêmio de literatura 
para pessoa física sem 
contrapartida. 

Será selecionado 

escritor local que 

mais publicou livros 

e incentivou a leitura 

localmente. 

R$ 1.500, 00 R$ 1.500, 00 

M7 Prêmio para projeto 

relacionado a cultura 

indígena – pessoa 

física 

Realização de 

registro audiovisual 

de contação de 

Histórias dos índios 

Maxakali da cidade 

de Santa Helena de 

Minas (MG).  

 
 

Um projeto 
no valor de 
R$ 5.000,00 

R$5.000,00 

M8 Seleção de bolsistas 
indígenas para 
contação de Histórias 
– pessoa física  

Os bolsistas indígenas 

terão que ser aqueles 

Dez bolsas 
de 500 reais.  

R$5.000,00 
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reconhecidos na al-
deia como Pajés.  

M9 PROJETO PARA 

OS GRUPOS DE 

FOLIA DE SANTA 

HELENA DE 

MINAS – pessoa 

física.  

 

Realização de pes-

quisa genealógica, 

produção de vídeo 

etnográfico, cober-

tura fotográfica, 

efeitos com fotogra-

fias, audiovisual, en-

trevista com todos 

os cantadores de Fo-

lia de Reis de Santa 

Helena de Minas 

(MG) e publicação 

em redes sociais de 

artigo sobre a Folia 

de Reis local e sua 

relação a Lei Aldir 

Blanc; 

1 projeto no 
valor de 
R$5.000,00 
mil reais. 

R$5.000,00 

M10 Prêmio individual 

para lideranças da 

Folia de Reis de 

Santa Helena de 

Minas – pessoa 

física.  

Serão selecionado 

cantadores de Folia 

que reconhecimento 

local.  

Três prêmio 
para 
cantadore 
de Folia no 
Valor de 
R$1.666,66 

R$5.000,00 

M11 Prêmio pra projetos 

na área de 

Alimentação 

Comunitária – 

pessoa física.  

Será selecionado um 

projeto na área de 

Alimentação Comu-

nitária para realiza-

ção de oficinas.  

Um projeto 
no valor de 
R$5.500,00 

R$5.500,00 

M12 Seleção de bolsistas 

com atuação na área 

de Alimentação 

Comunitária – 

pessoa física.  

Serão Selecionados 

pessoas com atuação 

na área de Alimenta-

ção Comunitária 

para participarem de 

curso ou oficina.  

Serão 
selecionado 
onze 
bolsistas 
com valor 
individual de 
R$500,00  

R$5.5000,00 

M13 Grupo de batuque e/ 

ou Folia de Reis 

Quilombola – pessoa 

física.  

Será selecionado um 

grupo de batuque ou 

Folia de Reis que te-

nha reconhecida atu-

ação para sua comu-

nidade para realiza-

ção de cantaria em 

Valor 

unitário : 

R$2.000,00 

R$2.000,00 
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sua própria locali-

dade.  

M13 Seleção de Prêmio 

para radialistas 

locais – pessoa 

física.  

Seleção de radialis-

tas para realizarem 

divulgação das ações 

referente a Lei Aldir 

Blanc no município 

de Santa Helena de 

Minas.  

Os valores 

serão 

dividos 

entre os 

inscritos 

R$1.800,71 

 TOTAL: R$62.300,71 
 

 

2.3. O pagamento será efetuado em uma única parcela e depositado em conta bancária de qualquer agência 

bancária a ser informada no ato da inscrição. 

 

2.4. Ocorrendo a desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum selecionado, os recursos 

serão destinados ao próximo da lista de aprovados, observando a ordem e critérios de classificação. 

 

2.5 Fica facultado o remanejamento de recursos entre essas categorias caso quaisquer delas não alcance a 

quantidades de iniciativas suficientes para o preenchimento previsto para atividades contempladas, podendo ser 

realocados para atividades suplentes e havendo saldo financeiro não utilizado ele será redistribuído 

igualitariamente aos contemplados, tudo de acordo com a avaliação e deliberação da Comissão de Avaliação e 

Seleção. 

 

2.6. Nas realizações das atividades, deverá ser exibido ou mencionado os seguintes dizeres: “ATIVIDADE 

ARTÍSTICO CULTURAL FOMENTADA COM RECURSOS DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC , 

ATRAVÉS DA Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Município de Santa Helena 

de Minas. 

 

2.7. São vedadas as atividades artístico-culturais que tenham conteúdo político-partidário, preconceituoso, 
criminoso e/ou que seja caracterizado como discriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres, 
incluindo conteúdo que contrarie as medidas públicas de enfrentamento à COVID-19,o que será considerado 
como violação de interesse público. 
 

2.7.1. Caso seja constatada, a qualquer tempo, a presença desses conteúdos, a proposta será 
DESCLASSIFICADA, devendo ser tomadas todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, apresentadas 

neste Edital e presentes na legislação vigente. 
 

2.7.2. Em todos os segmentos, o local de produção, a estrutura e a tecnologia da atividade artístico cultural 

deverão ser providenciados e custeados pelo proponente, com a observação, obrigatoriamente, das 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. 
 

2.7.3. Todos os materiais das atividades artístico-cultural produzidas e entregues, que forem SELECIONADAS, 

não serão devolvidos aos proponentes, farão parte do acervo do Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, 

Lazer e Turismo do Município de Santa Helena de Minas e poderão ser expostos, transmitidos, exibidos  e 
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disponibilizados de forma gratuita para acesso ao público pelo Município, como também serem utilizados na 

Prestação de Contas ao Ministério do Turismo. 
 

2.7.4. Ao participar deste Edital, o proponente autoriza e concorda com a cessão total e irrestrita de direitos de 

imagem de todos os participantes e direitos do autor. 

 

2.8. O Município não se responsabiliza pela obtenção das licenças necessárias de qualquer espécie para a perfeita 

realização da atividade de que trata este edital, como direitos autorais (ECAD, ANCINE, SBAT, ABRAMUS 

entre outros), sendo de inteira responsabilidade do proponente o atendimento de todas as suas necessidades e 

custos envolvidos para a execução da atividade artístico cultural. 

 

2 DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

3.1. Este edital entrará em vigor na data de publicação, e terá validade de 01 (um) ano a contar da data de 
homologação do resultado final. O edital poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, em ato 
devidamente motivado. 
 

3 DA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão se candidatar aos prêmios deste Edital: 
 

a) Pessoas Físicas: maiores de 18 (dezoito) anos, que representem (GRUPOS E COLETIVOS) com atividade 

cultural existente e comprovada, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à abertura deste processo de seleção, 

no Município de Santa Helena de Minas; e ou maiores de 16 anos com autorização de pais ou responsáveis; 
 

 b) Pessoas Jurídicas: (ENTIDADES CULTURAIS) com atividade cultural existente e comprovada, nos 24 

(vinte e quatro) meses anteriores à abertura deste processo de seleção, no Município de Santa Helena de Minas. 
 

4.1.1. A participação está condicionada ao cadastramento prévio do (a) Proponente no Cadastro Municipal de 

Cultura até o dia 18 de Novembro de 2020, no endereço eletrônico: < 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4a5tyPnAig7Pflq1kT_SDIeT16Zv3AJC8ACcEkcDX7fBbBA/v

iewform >  

 

4.2. A pessoa responsável pela inscrição assume, no ato da inscrição, total responsabilidade pela veracidade das 

informações fornecidas e com as regras deste edital. 
 

4.3. Cada proponente poderá concorrer somente em uma categoria (pessoa física ou jurídica). 

 

4.4. É vedada a participação neste Edital de Chamamento Público para Premiação e de bolas de Servidores 

públicos ativos da Prefeitura Municipal sendo eles Prefeitos, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários e qualquer 

candidato a eleição de 2020.  
 

b) Pessoas físicas e jurídicas que tenham sede fora do município poderão participar, desde que tenha o aval da 

Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo e do Conselho de Cultura local.  

 

c) Componentes da Comitê gestor designada para este edital; 
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d) Espaços Culturais criados pela Administração Pública de qualquer esfera ou vinculados a ela; 
 

e) Espaços Culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de 

empresariais; 
 

f) Teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais; e 
 

g) Espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. 

 

4.5. Não serão aceitos como comprovação de atividade, os projetos de caráter evidentemente publicitário e/ou 

institucional, ou que façam referência a personalidades políticas, partidos ou sindicatos. 

 

4.6. Esse chamamento não atenderá diretamente proprietários de comércios com atividades culturais, tais como: 

escolas de arte, lojas de utensílios, produtos e congêneres. 

 

4.7. Os inscritos autorizam, desde já, à Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, o direito de realizar 

arquivamento de registro documental pelo prazo de 10 (dez) anos e consulta através da Lei de Acesso à 

Informação e outras necessidades próprias ao serviço público, auditoria e prestação de contas ao Tribunal de 

Contas da União, e/ou utilizarem os mesmos em suas ações, quando entenderem oportuno. 

 

       4.8 Critérios de seleção de pesquisador no prêmio referente a Folia de Reis: 

 

1. Se doutor ou doutorando em antropologia social; 

2. Ter publicação sobre a Folia de Reis no Vale do Mucuri (MG); 

3. Ter habilidades para filmagens e edições de vídeos; 

4. Ter experiência de trabalho de campo etnográfico. 

 

4.9 Critério para seleção de proponentes referente a projetos sobre Cultura Indígena:  

 

a) Ser professor de idioma Maxacali. 

 

4.10 Critério pra seleção de projetos refetente a Alimentação Comunitária: 

 
a) O proponente tem que comprovar atuação na área.  

 
 

4 DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período do dia  de 09 de novembro ao dia 16 de 

novembro 2020. 

 

5.2. Para a inscrição o Proponente necessita: 

I. Inscrever-se, até o dia 16 de Novembro de 2020, no Cadastro Municipal de 
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Cultura de Santa Helena de Minas, disponível no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4a5tyPnAig7Pflq1kT_SDIeT16Z

v3AJC8ACcEkcDX7fBbBA/viewform. 

II. Inscrever-se neste Edital pelo preenchimento do Formulário de Inscrição 

(ANEXO I), juntando toda a documentação comprobatória do desempenho 

de atividade cultural no município de Santa Helena de Mins nos últimos 24 

(vinte e quatro) meses anteriores à publicação deste Edital. 

III. Preencher o Termo de Autorização de Uso de Obras: direitos autorais 

(ANEXO II). 

IV. Preencher o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz (ANEXO III). 

Entregar toda a documentação na Prefeituara para alguma representante do Setor 

Cultural do município, no horário de 08h00 ás 11h 00. 

  

5.2.1. Somente a categoria de prêmio para projetos de Folia, Indígena e Alimentação comunitária não carecem 

de Cadastro Municial de Cultura. Os casos  excepcionais serão avaliados pela Secretaria de Cultura, Esporte, 

Lazer e Turismo.  

 

5.3. Todos os documentos e formulários preenchidos deverão ser  entregues na forma impressa em envelope 

nominal e pendrive no caso de vídeos, na Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas, em seu respectivo 

horário de funcionamento, qual seja, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 11h00. Para aqueles que 

quiserem se inscrever por email: andreclassrock@hotmail.com 

 

5.3.1. As inscrições se encerrarão às 17h00, horário de Brasília, do dia 16 de Novembro de 2020. 

 

5.4. Ao realizar a inscrição do projeto, o proponente deverá preencher e anexar: 

 

a) Todos os campos do formulário de inscrição, anexando todos os documentos descritos no item 11 deste 

Edital; 

 

b) Os materiais são divididos em obrigatório e complementar, a fim de comprovar a atividade cultural 

desempenhada nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à abertura desse processo de seleção, conforme 

quadro abaixo: 

 

 

MATERIAL CONDIÇÃO 

PORTFÓLIO dos agentes culturais 

beneficiados no formato PDF, no 

tamanho máximo de 5MB, contendo: 

a) Documentos ou materiais que 

relatem com ou sem comprovação da 

história da entidade ou do grupo ou 

coletivo, desde sua fundação, até os 

dias atuais; 

 b) O número de artistas e técnicos que 

fazem parte do corpo profissional do 

grupo ou coletivo; 

c) Se há ações voluntárias oferecidas à 

comunidade de Santa Helena de Minas 

 

 

 

 

 

OBRIGATÓRIO 
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de forma gratuita, em especial, a 

indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social; 

d) A periodicidade com que tais ações 

são realizadas; 

e) A quantidade de pessoas atendidas 

por tais ações; 

f) Se já foi contemplado em editais de 

cultura do município, estado e união; 

 g) Se houve interrupção nas atividades 

do local ou coletivo devido às medidas 

de isolamento social implantadas em 

decorrência da pandemia da COVID-

19, e qual o alcance e consequências de 

tal interrupção. 

VÍDEO de projetos ou discorrendo 

sobre a atuação da Entidade ou Grupo 

ou Coletivo no município de Santa 

Helena de Minas. 

a) No formato MPEG-4 com duração 

máxima de 05 minutos - Compressão: 

H.264/MPEG-4 - Relação de aspecto: 

4:3 ou 16:9 - Resolução: 640 × 360 

(4:3) ou 720 x 480 (4:3) ou 1280 x 720 

(16:9) ou 1920 x 1080 (16:9). - Formato 

de áudio: MP3 ou AAC; 

               

 

 

                

 

 COMPLEMENTAR 

FOTOS, REPORTAGENS, DIÁRIOS, 

TESTEMUNHOS, etc. 

a) Todas as fotos deverão conter data e 

legenda; 

b) Arquivos no formato PDF, no 

tamanho máximo de 5MB. 

 

 

                 COMPLEMENTAR 

 

c) Termo de Autorização de Uso de Obras: direitos autorais (ANEXO II); 

d) Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz (ANEXO III); e 

e) Termo de Anuência, assinado por todos os participantes do GRUPO OU COLETIVO, quando tratar-se de 

agente cultural sem CNPJ. (ANEXO IV). 

 

5.5. Na hipótese de apresentação de mais de 2 (duas) inscrições pelo mesmo agente cultural, somente será 

analisada a última inscrição enviada, sendo as demais automaticamente desclassificadas. 

 

5.6. As inscrições não finalizadas ou incompletas após o término do prazo de inscrição serão canceladas, 

desclassificadas e não terão direito ao recurso. 

 

5.7. Finalizado o período de inscrições, não serão permitidas alterações na Proposta ou Cadastro. 

 

5.8. A Secretaria de Cultrua, Esporte, Lazer e Turismo não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de 

problemas e/ou lentidão em servidores ou provedores de acesso, na linha de transmissão de dados. 
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5. 9. O ônus decorrente da participação nesse Edital, incluídas as despesas com cópias e emissão de documentos, 

é de exclusiva responsabilidade do Proponente. 

 

5.10. Em caso tenha dúvidas, entre em contato pelo e-mail: andreclassrock@hotmail.com. 

 

5 DA COMISSÃO AVALIADORA E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

6.1. Todas as fases deste edital – habilitação, seleção, análise de contrapartida e recurso – serão desempenhadas 

pela Comissão Avaliadora. 

 

6.2. A Comissão Avaliadora, é soberana em suas decisões. 

6.3. Os critérios para a seleção são: 

 CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

1 Singularidade da 

proposta, grau de 

criatividade e de 

experimentação 

estética do conteúdo 

artístico-cultural 

apresentado. 

 

 

0 a 20 

2 Relevância e 

abrangência cultural da 

proposta considerando 

o potencial de 

comunicação com a 

diversidade de público 

 

 

0 a 20 

3 Grau de contribuição 

na promoção da 

cidadania e direitos 

humanos, através de 

ações de promoção dos 

direitos humanos, 

gênero, acessibilidade 

em atenção à pessoa 

com deficiência, ações 

afirmativas, 

visibilidade de 

minorias, temas 

envolvidos com a 

promoção da cidadania 

de forma geral. 

0 a 20 

4 Proponentes situados 

em bairros periféricos 

com alta 

vulnerabilidade social 

ou distritos localizados 

na zona rural 

 

0 a 20 

5 Tempo de existência no 5 10 15 20 Tota
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Município de Santa 

Helena de Minas.  

l 

Até 

02 

ano

s 

De 

02 a 

03 

ano

s 

Acim

a de 

03 

anos 

até 

04 

anos 

Acim

a de 

04 

anos 

 

0 a 

20 

TOTAL: 100 PONTOS 
 

7. DA AVALIAÇÃO 

 

7.1. A Comissão Avaliadora - utilizará para a avaliação os critérios elencados na tabela do item 6.3 e preencherá 

os pontos no Formulário de Pontuação. 

 

7.2. Os projetos, premiados e bolsistas serão classificados segundo a nota final em ordem decrescente. 

 

 7.3. Em caso de empate na nota final, serão selecionados os espaços que obtiverem: a) maior pontuação no item 

1; 

 b) maior pontuação no item 2; ou 
 

c) maior pontuação no item 3. 
 

7.3.1. Persistindo o empate, a Comissão de estabelecerá o desempate, considerando o item 5, o espaço com maior 

tempo de existência. 

 

7.4. Os projetos que não atingirem a pontuação mínima de 10 pontos serão desclassificados. 

 

7.5. Será desconsiderada e desclassificada a atividade: 

a) apresentada em desconformidade com o Edital; 

b) que contenha conteúdo político-partidário, preconceituoso e/ou que seja caracterizado como discriminação de 

raça, etnia, credo, gênero e congêneres e ou conteúdo criminoso; 

c) quando não houver  coerência entre o currículo, a comprovação de atuação cultural e o objeto proposto; 

 

7.6. Os projetos aprovados que não forem selecionadas em virtude do limite previsto no item 1.4, serão 
considerados como SUPLENTE. 

 

7.6.1 – O Suplente, caso quaisquer das categorias não alcance a quantidade de iniciativas suficientes para o 

preenchimento previsto para atividades premiadas, poderá ser contemplado e premiado conforme previsto no 

item 

 

6 DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CONTEMPLADOS 

 

8.1. A lista preliminar dos contemplados será divulgada no dia 17 de novembro de 2020, até às 17h00 no sítio 

eletrônico da Prefeitura: https://www.santahelenademinas.mg.gov.br/municipio 

 

8.2. Os proponentes não selecionados poderão interpor recurso do dia 17 de novembro ao dia 18 de novembro, 

https://www.santahelenademinas.mg.gov.br/municipio
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conforme formulário disponível (Anexo IV), encaminhando  para o e-mail: andreclassrock@hotmail.com 

 

8.3. A Comissão Avaliadora, promoverá os julgamentos dos pedidos dos recursos interpostos, em até 02 (dois) 

dias úteis, divulgando a lista definitiva dos contemplados no dia 19 de novembro de 2020, no sítio eletrônico da 

Prefeitura: https://www.santahelenademinas.mg.gov.br/municipio  

 
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

9.1. As despesas decorrentes do presente Edital serão custeadas por meio de recurso oriundo do Tesouro 
Nacional, vide Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) através de Crédito Extraordinário. 

 

02 – Poder Executivo 

02.07 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer Cultura e Turismo 

02.07.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer Cultura e Turismo 

13 – Cultura 

13.392 – Difusão Cultural 

13.392.2016 – Atenção Especial a Cultura 

13.392.2016.2107 - Ações Emergenc. Destin. a Cultura - COVID-19 – Lei Aldir Blanc 

3.3.90.31.00 – Premiação, cultura, Artist. Cient. Desportiva 

1.62.00 - Transferências Rec. Aplic. Ações Emerg. A. Set. Cultura 

 

10. PAGAMENTO 

 

10.1. O proponente contemplado neste edital pessoa física ou jurídica deverá ter conta bancária em qualquer 

agência. 

10.1.1. Para o depósito do valor ao contemplado, solicita-se que a conta esteja ativa e regular. 

 

10.2 O pagamento da premiação será efetuado em parcela única, diretamente na conta bancária do contemplado, 

no banco de sua preferência, podendo ser conta digital, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a publicação do 

resultado final, emissão da nota de empenho e demais procedimentos administrativos necessários para efetivação 

do pagamento. Há a possibilidade do pagamento ser depositado antes da realização da ação, mas esta questão 

terá que ser ainda avalidade pela comissão juntamente com a Secretaria da Fazenda.  
 

10.3. Nos casos em que o agente cultural é um coletivo sem personalidade jurídica, o Termo de Compromisso 

Cultural será celebrado com uma pessoa física constituída como representante, mediante Termo de Anuência 

assinada por todos os integrantes do coletivo (ANEXO IV). 

 

10.4. Do valor dos prêmios a serem pagos, obrigatoriamente serão efetuados os descontos legais dos tributos 

devidos, conforme legislação vigente. 

 

10.5. O pagamento SOMENTE será efetuado quando: 

a) Se pessoa física, tendo como titular da conta bancária pessoa física, ou, se pessoa jurídica, tendo como titular 

da conta bancária pessoa jurídica; 

b) Não será efetuado o pagamento caso o proponente apresente conta de terceiro; exceto maiores de 16 anos e 

menores de 18 anos, cujo pai ou responsável tenha assinado a inscrição; 

mailto:andreclassrock@hotmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS 

CNPJ - 01.613.395/0001-60 
ADM 2017 A 2020 

 LEI FEDERAL DE EMERGÊNCIA CULTURAL N.º 14.017/2020 

 

        11 - DOCUMENTAÇÃO 

11.1. As Entidades Culturais, Grupos e Coletivos de Cultura deverão preencher o Formulário de Inscrição 
(ANEXO I), o Termo de Autorização de Uso de Obras (ANEXO II), o Termo de Autorização de Uso de Imagem e 
Voz (ANEXO III) e o material de comprovação obrigatório e complementar, se houver; anexar os documentos 
exigidos na listagem abaixo e entregar para a representante do Setor Cultural do Município em envelope e 
deverá estar intitulado com o NOME DO PROPONENTE. 
 

11.2. Documentação da PESSOA FÍSICA: 
a) Cópia do documento de identidade; 
 b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
c) Cópia de comprovante de residência; 
 d) Dados bancários do proponente (nome do banco, agência e conta); 
e) Comprovante de residência atualizado; 
 f) Termo de Anuência, assinado por todos os participantes do GRUPO OU COLETIVO (ANEXO IV); 
 g) Formulário de Inscrição – ANEXO I – acompanhado do PORTFÓLIO no formato PDF, no tamanho máximo de 
5MB, contendo: 
 i) Documentos ou materiais que comprovem a história da Entidade ou do grupo ou coletivo, desde sua 
fundação, até os dias atuais; 
 j) O número de artistas e técnicos que fazem parte do corpo profissional do grupo ou coletivo; 
 l) Se há ações voluntárias oferecidas à comunidade de Àguas Formosas de forma gratuita; em especial, a 
indivíduos em situação de vulnerabilidade social; 
m) A periodicidade com que tais ações são realizadas; 
n) A quantidade de pessoas atendidas por tais ações; 
o) Se já foi contemplado em editais de cultura do município, estado e união; 
p) Se houve interrupção nas atividades do local ou coletivo devido às medidas de isolamento social, 
implantadas em decorrência da pandemia da COVID-19, e qual o alcance e consequências de tal interrupção. 
 q) Material complementar, caso o proponente entenda necessário – vídeo, foto, etc, conforme tabela do item 
5.4. b; 
 r) Termo de Autorização de Uso de Obras: direitos autorais (ANEXO II); e 

 s) Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz (ANEXO III). 
 

11.3. Documentação de PESSOA JURÍDICA: 
a) Cópia do cartão do CNPJ; 
 b) Cópia do contrato social ou estatuto e suas alterações; no caso do MEI Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual; 
c) Cópia do termo de posse do representante legal, ou cópia da ata que o elegeu, quando não constar o nome 
do representante no estatuto; 
 d) Cópia da identidade do representante legal da pessoa jurídica; 
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal da pessoa jurídica;  
f) Dados bancários da pessoa jurídica (nome do banco, agência e conta bancária); 
g) Comprovante de residência atualizado; 
h) Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
 i) Formulário de Inscrição – ANEXO I – acompanhado do PORTFÓLIO no formato PDF, no tamanho máximo de 
5MB, contendo: 
  Documentos ou materiais que comprovem a história da Entidade ou do grupo ou coletivo, desde sua 
fundação, até os dias atuais; 
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 O número de artistas e técnicos que fazem parte do corpo profissional do grupo ou coletivo; 
 Se há ações voluntárias oferecidas à comunidade de Santa Helena de Minas de forma gratuita, em especial, 

a indivíduos em situação de vulnerabilidade social; 
  A periodicidade com que tais ações são realizadas; 

 A quantidade de pessoas atendidas por tais ações; 
  Se já foi contemplado em editais de cultura do município, estado e união; 

 Se houve interrupção nas atividades do local ou coletivo devido às medidas de isolamento social, implantadas 
em decorrência da pandemia da COVID-19, e qual o alcance e consequências de tal interrupção. 
 j) Material complementar, caso o proponente entenda necessário – vídeo, foto, etc, conforme tabela do item 
5.4. b; 
k) Termo de Autorização de Uso de Obras: direitos autorais (ANEXO II); e 

l) Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz (ANEXO III). 
 

12 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA 

 

12.1. A Prestação de Contas Simplificada (PCS) deverá ser apresentada no prazo de até 15 dias após a execussãoo 

das ações previstas através do fomento deste Edital, por meio do preenchimento do Formulário de Prestação de 

Contas Simplificada (ANEXO VI) e encaminhá-lo para o endereço eletrônico da Secretaria de Educação e 

Cultura: andreclassrock@hotmail.com. 
 

13- DA PUBLICIDADE 

 

13.1. Os atos de divulgação e publicidade da premiação devem ter caráter informativo e não de promoção 
pessoal de autoridades, servidores públicos e candidatos políticos. 
 

13.2. Em todos os atos de divulgação deverá obrigatoriamente constar as  informações referentes à LEI ALDIR 

BLANC e o  brasão oficial do Município de Santa Helena de Minas. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. O Proponente deverá atentar-se para os seguintes prazos: 

Até 16 de novembro de 2020 Inscrição no Cadastramento Municipal 

de Cultura 

Até dia 16 de Novembro 2020 Inscrições para participação neste Edital 

Dia 17 de novembro de 2020 Divulgação do Resultado Preliminar de 

Seleção 

Do dia 17 de novembro ao dia 18 de 

novembro de 2020 

Interposição de Recursos 

Do dia 18 de novembro ao dia 19 de 

novembro de 2020 

Análise dos Recursos 

Dia 19 de novembro de 2020 Divulgação do Resultado Final 

Até dia 23 de novembro de 2020 Assinatura do Termo de Compromisso e 

depósito do pagamento.  

Após 30 dias da execução das ações. Apresentação na sede da Cultura da 

Prestação de Contas ou envio para o e-

mail da Secretaria de Cultura: 

andreclassrock@hotmail.com 
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14.2. Os recursos financeiros destinados por este Edital e não utilizados por falta de projetos propostos e/ou 

qualificados serão, conforme entendimento da Secretaria, destinados a outros Editais. 

 

14.3. Os projetos contemplados neste edital autorizam a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e 

Turismo pela pessoa física e/ou jurídica do proponente, o uso de seu nome, do título e informações relativas ao 

projeto, bem como vozes e imagem, sem qualquer ônus, por período indeterminado, para fins exclusivamente 

promocionais e/ou publicitários, relacionados à área cultural. 

 

14.4. Os proponentes inscritos neste edital deverão cumprir com as determinações previstas na legislação vigente, 

em especial a Lei 9.504/97, que estabelece normas para o período eleitoral. 

 

14.5. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de 

homologação do resultado final. 

 

14.6. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo reserva-se o direito de alterar, suspender e/ou 

cancelar o presente edital. 
  
14.7. Os casos omissos ou não previstos nesse edital serão analisados e decididos pelo Comitê gestor. 

 

14.8. Este edital tem validade até dia 31 de dezembro de 2020, podendo ser alterado em caso de prorrogação do 

estado de calamidade pública pelo Governo Federal- Pandemia Covid. 

 
 

 

 

Santa Helena de Minas, 09 de novembro de 2020. 

 

 

 

Artur Rodrigues da Silva 

Prefeito Municipal 
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