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EDTTAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAçÃO DE PROJETOS CUTTURATS.

|

-

lntrodução.

A Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Lavrinhas (SP) comunica que encontram-se

abertas no período de t4lo9l202L a 30lO9l2o2t as inscrições para apresentação de projetos
culturais em atendimento ao disposto no artigo 2e, inciso lll, da Lei Federal ne'J.4.O17, de 20 de
junho de 2O2O (Lei Aldir Blanc), que "Dispõe sobre oções emergenciois destinodos oo setor
cultural o serem adotadas duronte o estado de colomidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislotivo ne 6, de 20 de morço de 2020."
Poderão participar deste edital artistas individuais e/ou coletivos, pessoas físicas ou jurídicas,

que comprovem residir no município de Lavrinhas (SP) há pelo menos 12 (doze) meses, com
propostas de temáticas relacionadas às artes de Teatro, Música, Literatura, Artes Plásticas,
Dança, Cinema, Vídeo, Fotografia, Mídias Eletrônicas, Folclore, Artesanato, independentemente

do número de propostas de cada segmento cultural.

Todos os documentos devem ser preenchidos, assinados

e

devidamente entregues e

protocolados na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Lavrinhas até as 16h00 do dia 30
de setembro de 2021.
Cada proponente individual ou coletivo, pessoa física ou jurídica, poderá apresentar somente
01 (uma) proposta em uma das faixas pré-estabelecidas. Se houver mais de uma proposta no

mesmo CPF/MF ou CNPJ, todas as propostas serão automaticamente anuladas.

do proponente todos os compromissos e encargos de
qualquer natureza, tais como, fiscal; previdenciário; trabalhista, e, principalmente, àqueles
atinentes à propriedade intelectual, bem como, quaisquer outros resultantes da finalidade

São de exclusiva responsabilidade

objetivada através do presente, ficando o Município de Lavrinhas excluído de qualquer tipo de
responsabilidade.

É

vetada a particípação de projetos do(a) proponente que:

A.
B.

Seja funcionário(a) ou servidor(a) do Municípío de Lavrinhas (SP), ou que faça parte da
Comissão de Avaliação da Lei Aldir Blanc/20Z7, nomeada por decreto pela

Administração Municipal, bem como de seus parentes de primeiro grau.
Que tenha(m) recebido recursos oriundos da Lei Aldir Blanc e que não tenha(m)
prestado contas no prazo legal, ou, ainda que tenham as contas sido rejeítadas.

As propostas deverão priorizar apresentações de trabalhos de classificação etária destinada a
todos os públicos, que visem o fomento da arte e da cultura no Município de Lavrinhas, devendo

G{ contemplar ações e políticas relacionadas

à diversidade cultural.
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As propostas devem abordar, dentre outras, manifestações de cultura afro-brasileira, povos
indígenas e quilombolas, causas identitárias e de equidade de gênero (temáticas LGBTQIA+),
pessoas com deficiências, projetos de formação para crianças

e adolescentes, incentivo

à

pesquisa histórica e cultural, incentívo às artes em regiões periféricas do município, assim como

economia cultural criativa e demais propostas ligadas às linguagens artísticas.

!l-

Recursos.

Os recursos a serem aplicados neste edital são provenientes de caixa remanescente do
montante repassado pelo Ministério do Turismo - Secretaría Especial da Cultura, através da Lei
74.OL7/2O2O e regulamentado pelo Decreto Federal L4.75012O2L - que estende a prorrogação

do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura e prorroga o prazo
utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, até 3L

de
de

dezembro de2027.
Os recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc não utilizados em 2020 somam - até a publicação

-

44.250,00 (quarenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), que serão
distribuídos aos artistas individuais, coletivos e entidades culturais, dividido em 03 (três) faixas
deste edital

RS

de premiação, conforme o disposto no ltem Ill, deste edital.
Havendo sobra de recursos em qualquer uma das faixas, os valores da premiação da faixa
poderão ser aumentados equitativamente entre os premiados da faixa.

lll - Faixas de Premiação

.

FAIXA COMPROVACÃO DE PORTFóIIO

Prêmio destinado

a artistas individuais, associações, grupos, coletivos,

bandas, corais,

mediante apresentação de portfólio de atividades e contrapaÊida para SETUR.
2O (vinte) prêmios de RS 500,00 - totalizando RS 10.000,00.

o

Nessa categoria serão premiados o histórico e/ou trajetória cultural (portfólio) do artista/grupo
ao longo de sua existência, com contrapartida de projeto a ser executado até dezembro de2022,

podendo a execução ser virtual e/ou presencial - orientado pelas definições do Ministério da
Saúde, Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria de Turismo e Cultura de Lavrinhas.
Serâo admitidos

a participar da seleção artistas individuais, associações, grupos, coletivos,

bandas, corais, entre outros, que comprovem atuação na área cultural do município em período
superior a 03 (três) anos, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

o
o
o
01

o

Ficha devidamente preenchida e assinada (fornecida no pela SETUR);

Relatório descritivo das atividades;

Comprovação das atividades por meío de documentos, fotos, matérias de jornal,
postagens em mídías sociais, declarações, entre outros;
Termo de Concordância preenchido e assinado - Anexo l.
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(individual, duplas ou srupos)
Prêmio destinado a artistas individuais, duplas ou grupos, com apresentação de vídeo como
contrapartida.
c 97 (noventa e sete) prêmios de RS 250,00 - totalizando RS 24.25O,O0.
a

FATXA VíDEOS

Poderão participar projetos artísticos com material inédito ou já em circulação, gravado em
vídeo - profissional ou com celular, com tempo de duração entre 3 e 5 minutos, desde que não

tenha sido contemplado por nem um outro edital ou prêmio em âmbito local, estadual ou
federal.
Serão admitidos a participar da seleção artistas índividuais, duplas ou grupos que comprovem
atuação na área cultural do município mediante a apresentação seguintes documentos:
o Ficha devidamente preenchida e assinada (fornecida pela SETUR);
o Apresentação do link do vídeo em plataformas de redes sociais - inédito ou já em
circulação com aplicacão da Résua disponibilizada no site da Prefeitura via Banner Lei
Aldir Blanc no ato da inscrição;
o Termo de Concordância preenchido e assinado - Anexo l.

o

EVENTOS CULTURAIS TRADICIONAIS

Prêmios destinados a eventos anuais de cunho cultural, que promovam atividades artísticas
abertas ao público, sem cobrança de ingressos.

o

O2

(dois) Prêmios de

RS 5.000,00 -

totalizando RS 10.000,00.

Critérios oa ra oa rticioacão nesta faixa

e
r

Primeira edição do evento ter acontecido até o ano 2011;

Comprovar edições que tenham acontecido até 2027, de forma consecutiva ou
intermitente, forma presencial, virtual ou híbrida - desde que o intervalo entre os
eventos não seja superior a 03 (três) anos;

Poderão participar proponentes pessoas físicas ou entidades jurídicas (Com CNPJ cujo CNAE se

enquadre como organizador de eventos culturais) que tenham promovido eventos culturais no
município de Lavrinhas (SP), mediante apresentação dos seguintes documentos:

o
o
o
q

o

Ficha devidamente preenchida e assinada (fornecida pela SETUR);

Relatório descritivo do evento;

Comprovação das atividades realizadas por meio de documentos, fotos, matérias de
jornal, postagens em redes sociais, declarações, etc.;
Termo de Concordância preenchido e assínado - Anexo l.
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Critérios de avaliação

Os projetos inscritos em qualquer das quatro faixas de premiação descritas no item

lll deste

edital serão avaliadas conforme atendimento dos quatro critérios descritos no quadro abaixo,
com soma máxima de 10 (dez) pontos.
Critérios

Descrição

Pontuação

Qualidade e Relevância
Artística do Projeto

Serão consideradas a qualidade e a relevância
do projeto, levando em conta a descrição do
que se pretende realizar, o histórico e as

03 (três)

Pontos

informações artísticas apresentadas.

Potencialde lmpacto
Sociale Culturaldo
Projeto

Serão considerados o potencial de impacto do
projeto na cena culturaldo município de Lavrinhas

03 (três)

Pontos

e sua contribuição para a formação do

público.
Apresentação de
Portfólio de Trajetória
Cultural

Serão considerados os portfólios e/ou Trajetória

03 (três)

artística.

Pontos

Proponente não
contemplado pela Lei

Serão considerados projetos de proponentes que

01(um)

não tenham sido contemplados pelos lnciso ll ou
lnciso lll da LeiAldir Blanc em 2020.

Ponto

Aldir Blanc em 2020

Desempate
No caso de número de inscrições superior ao número de prêmios disponibilizados e empate de

pontuação, considera-se como critério para desempate o maior tempo de trajetória cultural do
artista - com comprovação de portfólio.
V - Sobre Contrapartida
As contrapaÊidas solicitadas na Faixa Comprovação de
c1

Portfólio devem atender aos seguintes

critérios:
o Agendamento de Contrapartida com a SETUR para execução até 31 de dezembro de
2022;
o Contrapartida a ser realizada em locais públicos, com preferência em Escolas
Municipais, sem cobrança de entrada;
o Seguir oríentações sanitárias para apresentação, princípalmente em relação a
precaução de COVID-19, fornecidas pelas Secretaria de Turismo e Cultura e Secretaria
de Saúde de Lavrinhas (SP);

--^a\--\--"--_
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Vl - Cronograma do edital
Após o encerramento das inscrições, a SETUR fará a divulgação dos inscritos, posteriormente o

resultado das avaliações, os prazos para recursos e o resultado final através de editais
publicados no Diário Oficial do Município, respeitando os seguintes prazos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vl!-

Publicação do edital 13/09|àOZL;
Período de inscrição de LalO9/2027 a 3O/O9/2021;
Divulgação do nome e número de inscritos - de 0ah0/2021 e 05/10 /2027;
Divulgação do resultado da avaliação dos projetos até 20/7O(2O2L;
Prazo para recursos e contestação de resultados - de 2LlL0 a 2217O/2O2L;
Prazo para divulgação da análise dos recursos e contesta ções - 27|LO/2O21;
Divulgação final do resultado do edital ate 29l7Ol2O2L;

Liberação dos recursos aos proponentes contemplados a partir de 03/7U202L

Comissão de avaliação.

Os projetos e vídeos serão avaliados por uma comissão composta por 03 integrantes, estes,
professores de artes da rede pública municipal de ensino, conforme Portaria ne. LO2, de 03 de

setembro de 2O2L, O integrante da comissão que mantiver qualquer relação, pessoal ou
profissional, com os artistas ou coletivos proponentes fica impedido de participar da avaliação
do projeto por estes apresentados. Fica vedada a inscrição dos membros da Comissão de
Avaliação da Lei Aldir Blanc neste edital, bem como de seus parentes de primeíro grau.

Vlll - Disposições Gerais
No ato da análise da documentação e/ou projetos, os proponentes que cometerem atos de
desrespeito às mulheres, crianças, jovens, idosos (as), afro-brasileiros (as), indígenas ou outros
povos e comunidades tradicionais, à população de baixa renda, credo, as pessoas com
deficiência, ao público LGBTQIA+, ou que expressem qualquer outra forma de preconceito e
discurso de ódio ou apologia a qualquer dos itens citados, terão seus projetos automaticamente
desclassificados.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação, em conjunto com a Secretaria de

Cultura e Turismo do Município de Lavrinhas.
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