PREFEITURA DE SOLIDÃO-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
CHAMADA PÚBLICA
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR BLANC

APRESENTAÇÃO
A prefeitura de SOLIDÃO-PE, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude,
ancorada no Art. 2º, III da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, vem reafirmar o seu
compromisso com a cultura local e com toda classe artística por intermédio da presente
CHAMADA PÚBLICA. O projeto tem caráter emergencial em decorrência da pandemia
causada pelo Covid-19 e conta com recursos oriundos da Lei de Emergência Cultural
Aldir Blanc (Lei 14.017/20).
OBJETO
A Chamada Pública é destinada a artistas dos seguimentos: Artes Cênicas (Circo,
Dança e Teatro); Artes Plásticas e Visuais (Pintura, Escultura, Desenho, Fotografia e
Artesanato); Literatura; Música; educação e cultura, cultura e meio ambiente, memória
social e patrimônio cultural, residentes e atuantes em Solidão-PE.
As propostas selecionadas nesta Chamada terão ênfase nas produções durante o
período de quarentena e visam propostas de criação, formação e fomento cultural. As
ações selecionadas serão exibidas de forma virtual de acordo com programação
estabelecida pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, que ficará
responsável por definir data, horário e canal de veiculação do conteúdo.
A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude será responsável pelo
agendamento das atividades, articulação de grade de programação e divulgação das
propostas selecionadas, utilizando os canais de redes sociais dos próprios
proponentes, da Secretaria e de outros parceiros, quando for conveniente.
I.
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2.
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LINHAS DE AÇÃO:
Artes Plásticas e Visuais (Artesanato, Desenho, Escultura, Fotografia e Pintura);
Literatura;
Música;
Cultura, Educação e Meio Ambiente;
Cultura Memória e História;
Cultura Popular e Tradicional (Cantoria de Viola, Danças Populares, Xaxado,
Capoeira e congêneres).

1.

ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS (Artesanato, Desenho, Escultura,
Fotografia, Pintura).
O valor total desta linha corresponde a R$ 29.410,00 (vinte e nove mil,
quatrocentos e dez reais). Serão contemplados 34 proponentes com valor
individual de R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais) para cada um.
Ações:
1.1
Vídeo de Processo Criativo - Ação de produção de vídeo inédito com
máximo de 30 (trinta) minutos, exibindo processos criativos de artistas em seus
espaços de produção.
1.2 Live Debate – Realização de live de debate com participação de dois/duas
profissionais da área expondo pautas sobre artes plásticas e visuais,
englobando pintura, escultura, desenho ou fotografia e artesanato, a exemplo de
processos criativos, aplicações técnicas, estilos de produção, contextos atuais e
históricos, perspectivas de trabalho e campo de atuação, assuntos pertinentes à
economia criativa, patrimônio cultural e ações culturais na área desse
seguimento.

2.

LITERATURA
O valor total desta linha corresponde a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Serão contemplados 4 proponentes com valor individual de R$ 900,00
(novecentos reais) para cada um.
Ações:
2.1
Vídeo Declamação de Poesia – Gravação de vídeo individual (05 a 10
minutos) com declamação de poesia.
2.2
Live Debate – Realização de live de debate com dois/duas profissionais
da área (indicando mediador/mediadora e entrevistado/entrevistada), expondo
pautas sobre o campo da poesia, a exemplo de processos criativos, contextos
atuais e históricos, perspectivas de trabalho e área de atuação, assuntos
pertinentes à economia criativa, patrimônio cultural e ações culturais na área
desse seguimento.

3.

MÚSICA
O valor total desta linha corresponde a R$ 2.766,00 (dois mil setecentos e
sessenta reais). Serão contemplados 3 proponentes com valor individual de R$
922,00 (novecentos e vinte e dois reais) para cada um.

Ações:
3.1
Vídeo Pocket Show – Gravação de vídeo inédito (15 a 30 minutos) de
performance musical autoral. As músicas apresentadas devem ser unicamente
autorais e podem conter comentários sobre o processo de criação e identidade
cultural do(a) compositor(a). Deverá ter no máximo três artistas participando da
gravação.
3.2
Live Debate – Realização de live de debate com dois/duas profissionais
da área (indicando mediador/mediadora e entrevistado/entrevistada) expondo
pautas sobre o campo da música, a exemplo de processos criativos, análises
artísticas de álbuns e trabalhos de carreira, contextos atuais e históricos,
perspectivas de trabalho e área de atuação, assuntos pertinentes à economia
criativa, perspectivas e desafios, música instrumental, patrimônio cultural e
ações na área desse seguimento.
3.3
Videoclipe – Videoclipe (02 a 08 minutos) inédito, apresentando
execução de música, não envolvendo aglomerações no processo de filmagem.
OBS: os vídeos poderão ser gravados em qualquer tipo de equipamento:
câmera de vídeo, câmera de celular, animação de computador, etc. Formatos
aceitos para recebimento: MP4, em qualidade HD.
3.4
Ação Formativa – Ação de formação por meio de curso/oficina de carga
horária mínima de 02 (duas) e máxima de 05 (cinco) horas. Os temas deverão
versar sobre música, componentes técnicos, leitura de partituras, campos
harmônicos e melódicos, tonificação, afinação e campo vocal, versatilidade
instrumental por categoria (percussão, sopro, etc) ou por instrumento (violão,
guitarra, pífano, etc), luthieria e áreas do patrimônio e memória social, saberes
populares, práticas musicais da cultura tradicional, bem como segmentos da
economia cultural e criativa que engajem com o tema. A metodologia aplicada e
o plano de ação deverão estar especificados na proposta enviada de maneira
simples e objetiva.
4.

CULTURA, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE
O valor total desta linha corresponde a R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos
reais). Serão contemplados 4 proponentes com valor individual de R$ 920,00
(novecentos reais) para cada um.
Ações:

4.1
Live Debate – Realização de live de debate com dois/duas profissionais
da área (indicando mediador/mediadora e entrevistado/entrevistada), expondo
pautas sobre o campo da cultura, educação e meio ambiente, a exemplo de
projetos sustentáveis, da política socioambiental, meio ambiente e sociedade,
cultura e saberes populares, alimentação e paladares regionais, gastronomia
local, arte e reciclagem, bem como todas as perspectivas culturais no âmbito da
economia e segmentos criativos e demais explanações relativas ao tema.
4.2
Ação Formativa – Ação de formação por meio de curso/oficina de carga
horária mínima de 02 (duas) e máxima de 05 (cinco) horas. Os temas do
curso/oficina deverão versar sobre consumo e preservação de bens coletivos,
reciclagens, arte e reutilização, cultura e saberes populares, projetos
socioambientais que promovam atividades de conscientização e educação
ambiental, projetos que visem segmentos da economia cultural e criativa que
engajem com o tema. A metodologia aplicada e o plano de ação deverão estar
especificados na proposta enviada de maneira simples e objetiva.
5.

CULTURA, MEMÓRIA E HISTÓRIA
O valor total desta linha corresponde a R$ 920,28 (novecentos e vinte reais e
vinte e oito centavos). Será contemplado 1 proponentes com valor individual de
R$ 920,00 (novecentos reais) para cada um.
Ações:
5.1
Live Debate – Realização de live de debate com dois/duas profissionais
da área (indicando mediador/mediadora e entrevistado/entrevistada), expondo
pautas sobre o campo da cultura, memória e história, a exemplo da importância
dos registros históricos, patrimônio e cultura, memória e oralidade, causos e
memória social, análises artísticas e culturais, vida e obra de mestres e mestras,
perspectivas e desafios da salvaguarda do patrimônio cultural e demais temas
que versem neste seguimento.
5.2
Vídeo Documentário – Proposta de vídeos inéditos curtas metragens
documentais (05 a 20 minutos) com tema sobre a história e a memória de
Solidão-PE, fatos sociais e culturais, relevância e aspectos artísticos. Máximo de
03 (três) pessoas envolvidas no processo de gravação.
OBS: os vídeos poderão ser gravados em qualquer tipo de equipamento:
câmera de vídeo, câmera de celular, animação de computador, etc. Formatos
aceitos: MP4, em qualidade HD.

5.3
Trabalhos Acadêmicos – Publicações e trabalhos acadêmicos, artigos,
dissertações, teses, pesquisas, entre outros publicados nos últimos dois anos,
com foco na cultura de Solidão-PE e/ou do Pajeú.
Os trabalhos devem ter como autoria pessoas residentes e atuantes em SolidãoPE, cabendo coautoria entre duas pessoas, devendo ser enviados em formato
PDF.
OBS: Os trabalhos selecionados deverão ser publicados e/ou distribuídos pelas
Secretarias de Cultura e Educação para as escolas municipais e estaduais, bem
como para as bibliotecas da cidade para fins de pesquisa e estudos.
6.

CULTURA POPULAR E TRADICIONAL (Cantoria de Viola, Danças
Populares, Capoeira, Xaxado e Congêneres)
O valor total desta linha corresponde a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Serão
contemplados proponentes com valor individual de R$ 1.000,00 (um mil reais) e
serão contemplados grupos no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
Ações:
6.1 Live Debate - Realização de live de debate com participação de dois/duas
profissionais da área, expondo pautas sobre artes cênicas, dança e teatro, a
exemplo de processos criativos, contextos atuais e históricos, perspectivas de
trabalho e campo de atuação, assuntos pertinentes à economia criativa,
patrimônio cultural e ações culturais na área desse seguimento.
Valor desta ação: Até R$1.000,00 (um mil reais) por proposta selecionada.
6.2
Live ou vídeo de Apresentação de Cantoria - Realização de live (15 a
30 minutos) gravada individual ou com uma dupla de violeiros repentistas,
obedecendo aos protocolos de distanciamento e higiene.
OBS: A inscrição deverá ser feita em nome de um único proponente, podendo o
outro se inscrever da mesma forma e concorrer no valor individual.
Valor por esta Ação: até R$1.000,00 (um mil reais) por proposta selecionada.
6.3
Vídeo de memórias e saberes – Gravação de um vídeo (10 a 30
minutos), contendo depoimentos e demonstrações do brinquedo popular (ou da
dança popular, ou da comunidade tradicional, ou da manifestação correlata),
contendo relatos de vida e obra de mestres e mestras, envolvendo processo de
montagem, vivência e experiência. O vídeo deverá ter no máximo 10 pessoas
envolvidas em sua gravação.
Valor por esta Ação: até R$2.000,00 (dois mil reais) por proposta selecionada.

II.

INFORMAÇÕES E FORNECIMENTO DO EDITAL

Os interessados em participar da presente seleção poderão obter informações, bem
como o Edital e os anexos, no endereço da Sede da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Juventude, na Rua João Vieira de Melo, nº 12, Centro, Solidão-PE, pelos
telefones (87) 3830-1140 e (87) 3830-1117 ou na página Oficial da Prefeitura
Municipal de Solidão: https://www.solidao.pe.gov.br/leis.php?categoria=3.
III.

DAS INSCRIÇÕES

3.1
As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, na Secretaria Municipal
de Cultura, Turismo e Juventude, no endereço acima citado, com o preenchimento e
apresentação de todas as informações listadas nos anexos;
3.2
As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 08 (terça-feira) de
dezembro de 2020 até às 13h do dia 15 (terça-feira) de dezembro de 2020, último dia
de inscrições, conforme item 3.1, com envio dos documentos de inscrição na versão
final (não serão aceitas inscrições em rascunho);
3.3
É de inteira responsabilidade do proponente a realização da inscrição dentro do
prazo estabelecido, sob pena de indeferimento da mesma;
3.4

Não serão aceitos protocolos referentes às certidões de regularidade fiscal;

3.5

Não serão aceitos documentos com prazos de validade vencidos;

3.6
Poderão participar do presente Edital de Chamada Pública a pessoa física,
residente no Município há, no mínimo, 02 (dois) anos.
3.7

Não serão aceitos documentos com prazos de validade vencidos;

3.8
Nas ações, não serão aceitos conteúdos de caráter preconceituoso, que
fomentem a violência ou que violem a Declaração dos Direitos Humanos;
3.9
Serão indeferidas as inscrições de propostas concorrentes apresentadas em
desacordo com as normas, condições e especificações previstas no presente Edital;
3.10 Será aceita inscrição de apenas 01 (uma) proposta por proponente em qualquer
ação ou área proposta, sendo vedada o acúmulo de inscrições em mais de uma ação.
3.11 As propostas inscritas poderão passar por edições de acordo com a
necessidade e a pertinência de cada situação, a qual será avaliada com a parte
proponente e a instituição responsável;
3.12 Serão recusados os materiais submetidos que apresentem problemas, falhas
técnicas e demais empecilhos que inviabilizem a sua veiculação/transmissão no todo
ou em parte;

IV.

DAS VEDAÇÕES

4.1 No presente Edital de Chamada Pública, estarão impedidos de se inscrever e de
participar da execução dos projetos:
a) Pessoas jurídicas;
b) Servidores e ocupantes de cargo em comissão da Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Juventude ou pessoas que possuam vínculo matrimonial,
de união estável ou de parentesco com estes até o 2º grau, com exceção dos
servidores que se encontram aposentados (inativos).
c) Projetos ou documentações postados em desacordo ao estabelecido no
nesta Chamada;
d) Pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos.
e) Cargos comissionados ou eletivos do executivo e legislativo municipal,
sejam Instituições integrantes do “Sistema S” (SESC, SENAC, SESI, SENAI,
SEST, SENAT, SEBRAE, SENAR, e outros).
f) Beneficiários de subsídio emergencial de outras naturezas;
4.2 Fica vedada aos contemplados no presente Edital a utilização dos recursos
recebidos a título de empréstimo;
4.3 Nas ações, não serão aceitos conteúdos de caráter preconceituoso, que
fomentem a violência ou que violem a Declaração dos Direitos Humanos;
4.4 O pagamento dos recursos fica condicionado à verificação de elegibilidade do
beneficiário, realizada por meio de consulta prévia pelo próprio Conselho Municipal
de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, entre outras,
na base de dados do CADASTROÚNICO e ao disposto neste Decreto.
4.5 É vedada a aprovação de mais de 01 (um) projeto do mesmo proponente neste
Edital;
V.

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO

São documentos básicos obrigatórios para a inscrição, a serem preenchidos
diretamente na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude:
a. Cópia do RG e CPF e CONTA BANCÁRIA em nome do proponente;
b. Ficha de Inscrição (Anexo I);
c. Cópia do comprovante de Residência ou Declaração de residência do
proponente (Anexo II);
d. Termo de Compromisso dos participantes (Anexo III);
e. Autorização de Uso de Imagem e Voz dos participantes (Anexo IV);
f. Autodeclaração dos participantes (Anexo V);
g. Comprovação Artística e Cultural dos participantes (Anexo VI), contendo

clippings, reportagens, publicações, fotos, declarações e materiais com o
nome do proponente, relativos aos últimos 02 anos, utilizando, se
necessário, link compatível, como por exemplo, youtube e vimeo, dentre
outros. (Indicar o endereço do link de postagem na inscrição).
h. Descrição da proposta a ser inscrita, em formato livre, detalhando o
conteúdo da apresentação a ser produzida e transmitida em meio digital,
de acordo com o modelo no Anexo VII.
i. Autodeclaração do não recebimento de outros subsídios emergenciais,
vedado pelo §5º, art. 12, do Decreto nº 039/2020 de 30 e novembro de
2020 de acordo com o modelo no Anexo VIII;
Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas e pela
integralidade e acessibilidade total ao conteúdo dos arquivos digitais, se for o caso.
VI.

DO PAGAMENTO

6.1
O pagamento da Chamada Pública, só será realizado após a entrega do produto
final;
6.2
Os pagamentos poderão ser remanejados para contemplar propostas do eixo de
grupos, caso a Comissão Julgadora não selecione o número de propostas
estabelecidas para a faixa inicial.
6.3
No remanejamento, o pagamento será distribuído em divisão igualitária aos
grupos classificados, conforme inscrição devidamente preenchida, apenas no Eixo de
Grupos populares;
6.4
O valor individual será pago em parcela única, até o 10º (décimo) dia útil após a
publicação do Ato de Confirmação de Documentação, conforme item 11.6;
6.5
Do valor total a ser pago, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e
Juventude fará a retenção do imposto de renda e outros tributos, acaso devidos, de
acordo com os limites previstos na legislação em vigor, para posterior recolhimento.
6.6
Toda e qualquer despesa a ser realizada será de responsabilidade exclusiva do
contemplado, a quem é vedado o uso do nome da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Juventude ou de qualquer órgão do Governo Municipal.
VII. DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO
7.1
O Conselho Municipal de Cultura e Turismo, paritário, consultivo, deliberativo,
normativo e fiscalizador, será a instância oficial de consulta das ações ligadas a Lei
Aldir Blanc.
7.2
O CONSELHO analisará e selecionará as propostas dos proponentes inscritos
no presente Edital, e procederá ao julgamento das mesmas segundo os critérios

estabelecidos em cada linha de ação, registrando em ata sua decisão acerca da
seleção das propostas.
7.3
Será vedado a qualquer membro do CONSELHO designar ou nomear
procurador para a realização dos trabalhos de seleção e julgamento das propostas
concorrentes ao presente Edital.
7.4
O CONSELHO decidirá acerca do mérito cultural e artístico das propostas
concorrentes, escolhendo as melhores segundo os critérios de seleção previstos no
neste Edital.
7.5
O Resultado da Seleção de Propostas do Edital, apurado pelo CONSELHO
julgador, consignado em ata, com indicação do nome do proponente e título da
proposta, será publicado no site da Prefeitura Municipal de Solidão/PE, acompanhado
de convocação dos proponentes selecionados, com indicação de prazo e
procedimentos para pagamento.
VIII.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O material submetido para inscrição não será devolvido;
b) As propostas selecionadas, além de serem utilizadas em programações
oficiais do incentivo da Lei Aldir Blanc, poderão ser utilizadas para fins de
circulação e disseminação cultural, bem como para fins socioeducativos e
integração de calendários culturais vindouros do Município e das demais
cidades da região;
c) As decisões das comissões técnicas de seleção e avaliação são
soberanas, não cabendo recursos em nenhuma das hipóteses;
d) As definições do dia, horário e qualquer circunstância da exibição e
veiculação das ações serão informadas e programadas pela Secretaria de
Cultura, Turismo e Juventude de Solidão;
e) Os casos omissão serão resolvidos e tratados pela Secretaria de Cultura,
Turismo e Juventude de Solidão;
f) As propostas selecionadas, além de serem utilizadas em programações
oficiais do incentivo da Lei Aldir Blanc, poderão ser utilizadas para fins de
circulação e disseminação cultural, bem como para fins socioeducativos e
integração de calendários culturais vindouros do Município e das demais
cidades do Pajeú;
g) Na divulgação da proposta contemplada é vedada a utilização de nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos;
h) Nos termos do que dispõe a Lei Federal 9.610/98 (Direitos Autorais), o
proponente, contemplado no presente Edital, autoriza a Secretaria de
Cultura, Turismo e Juventude a arquivar, armazenar e divulgar os
resultados da proposta em diferentes plataformas digitais sob sua
responsabilidade, com fins educativos e culturais, de acordo com as
modalidades previstas na referida Lei.

i) À Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude fica reservado o direito de
prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos ou
justificativas de interesse público para tais procedimentos, devidamente
apresentados nos autos do processo de origem, não implicando em
direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza;
j) Os contemplados comprometem-se a incluir em todo material de
divulgação das atividades de contrapartida, os nomes “Incentivo Lei Aldir
Blanc”, “Prefeitura de Solidão – Secretaria de Cultura, Turismo e
Juventude”, bem como a hashtag #LeiAldirBlanc nas postagens e
descrições dos envios digitais das ações.

Solidão/PE, 30 de novembro de 2020.

DJALMA ALVES DE SOUZA
PREFEITO

