PREFEITURA DE SOLIDÃO-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
LEI EMERGENCIAL DA CULTURA (Lei 14.017/2020) – LEI ALDIR BLANC
CHAMADA PÚBLICA 001/2021 - PRÊMIO CHICO FOGUETEIRO

CONSIDERANDO que os direitos culturais são direitos fundamentais protegidos pelo
art. 215 da Constituição Federal de 1988 e direitos humanos internacionalmente
reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece, em
seu art. 27, que todo ser humano tem o direito de participar da vida cultural da
comunidade e de fruir das artes;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, cuja
ementa “Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020”, popularmente conhecida como Lei Aldir
Blanc, que, inicialmente, estabeleceu “[...] ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020”;
CONSIDERANDO que, posteriormente, entrou em vigência a Lei Federal nº 14.150, de
12 de maio de 2021, cuja ementa “Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020
(Lei Aldir Blanc), para estender a prorrogação do auxílio emergencial a
trabalhadores e trabalhadoras da cultura e para prorrogar o prazo de utilização
de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios”, modificando
o escopo da Lei Aldir Blanc, sendo voltada, a partir de então, para estabelecer “[...]
ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos
efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19”;
CONSIDERANDO, ainda, que segundo o art. 3º, da Lei Federal nº 14.150, de 12 de
maio de 2021, os Municípios foram autorizados a reabrir, durante o período de 02
(dois) anos, os instrumentos previstos no art. 2º, incs. II e III, da Lei Aldir Blanc, face ao
panorama econômico-financeiro ocasionado pela pandemia do Novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que o presente Edital de FOMENTO À CLASSE ARTÍSTICA E
CULTURAL DE SOLIDÃO é uma das ações capituladas no art. 2º, inciso III, da Lei
Aldir Blanc, que pretende fomentar, estimular a criação, a economia criativa,
reconhecer e valorizar produção artística de artistas, produtores, técnicos, grupos,
festivais, mestres e mestras e demais profissionais da rede produtiva da cultura com
intuito de promover a manutenção da dinâmica da produção e sustentabilidade
econômica e social do município de Solidão, a fim de garantir a salvaguarda, a
manutenção e a continuidade de festivais culturais, formações e pesquisas artísticas,
criação e fruição cultural e artística local, e a preservação dos direitos culturais da
população na sua forma de expressar e de se reconhecer em bens culturais e
artísticos;

CONSIDERANDO, por oportuno, que o reconhecimento através das premiações
pretendem fomentar espetáculos, performances, shows, exposições, festivais,
formações, pesquisas e congêneres da música, artesanato, fotografia/desenhos,
audiovisual, artes visuais, literatura, patrimônio material e imaterial voltados para a
cultura e contribuirão para o incremento e impulsionamento da economia criativa e
cultural no município de Solidão e para a garantia do acesso continuado à cultura no
contexto de enfrentamento ao Coronavírus, reconhecendo a cultura como um direito
fundamental que deve ser assegurado a todos;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Cultura do Município de Solidão, com base em
consultas realizadas no mapeamento de artistas – realizado com referência nos dados
do Cadastro Cultural do Munícipio e no SMIIC – estabelece 02 (duas) categoria de
premiação, doravante especificadas no bojo deste edital, a saber: Prêmio CHICO
FOGUETEIRO;
APRESENTAÇÃO
O município de SOLIDÃO-PE, por intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo e
Juventude, ancorada no Art. 2º, III da Lei nº 14.150/2021 - Lei de Emergência Cultural
Aldir Blanc, vem reafirmar o seu compromisso com a cultura local e com toda classe
artística por intermédio do presente Edital de CHAMADA PÚBLICA para FOMENTO À
CLASSE ARTÍSTICA E CULTURAL DE SOLIDÃO. 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).
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 A Chamada Pública tem como objetivo premiar projetos culturais de artistas
residentes e atuantes na cidade de Solidão-PE, para difusão no município em formato
híbrido (presencial e virtual) através do PRÊMIO CHICO FOGUETEIRO, especificado a
seguir:
1.1.1 PRÊMIO CHICO FOGUETEIRO: A realização do prêmio de Festival Artístico
Chico Fogueteiro, é destinado para a execução de Festival artístico com mostras,
jornadas e congêneres, inéditos ou não inéditos, em música, artesanato,
fotografia/desenhos, audiovisual, artes visuais, literatura, patrimônio material e
imaterial, voltados para a cultura, que contemple espetáculos, shows, performances,
mesas, palestras, debates e congêneres e que contribuam de maneira significativa
para a cadeia produtiva e o desenvolvimento artístico e cultural local, com o incentivo
de 41 (quarenta e um) prêmios, voltados para rede produtiva artística-cultural da
música, artesanato, fotografia, audiovisual, artes visuais, literatura, patrimônio material
e imaterial voltados para a cultura.
1.2 Para os fins deste Edital, entende-se por Festival a ação cultural com participação
de variados artistas e/ou grupos em atividades culturais diversas.

1.3 As propostas selecionadas nesta Chamada terão ênfase nas produções durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020, e visam propostas de criação, formação e fomento cultural. As ações
selecionadas serão exibidas de forma presencial no Festival CHICO FOGUETEIRO em
programação realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, que
ficará responsável por definir data, horário e possível canal de veiculação do conteúdo.
1.4 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.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Os(as) Interessados(as) a participar deste Chamamento Público deverão
comprovar o atendimento/preenchimento de todos os requisitos listados abaixo:
2.1.1 – idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos de idade;
2.1.2 – residente ou domiciliada no Município de Solidão há, pelo menos, 03 (dois)
anos;
2.1.3 – desenvolva trabalho de natureza cultural como artista, produtor ou técnico em
algumas das linguagens de artes visuais, artesanato, audiovisual, fotografia/desenhos,
literatura, música, patrimônio material e imaterial, e;
2.1.4 - pessoa física representante de coletivo, grupo ou comunidade que apresentar a
anuência dos representados;
2.1.5 – possua inscrição efetuada e homologada no Cadastro Municipal de Cultura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRÊMIOS, CRITÉRIOS DE FUNCIONAMENTO E
PARTICIPAÇÃO
3.1 – Para participar do PRÊMIO CHICO FOGUETEIRO, descrito no subitem “1.1.1”
deste Edital, o(a) proponente deverá:
3.1.1 – apresentar formulário de inscrição e demais anexos que compõem este edital;
3.1.2 – comprovar sua atuação no seguimento de inscrição do subitem 1.1.1 deste
Edital.
I.
LINHAS DE AÇÃO:
1. INDIVIDUAL: Música, artesanato, fotografia/desenhos, audiovisual,
visuais, literatura, patrimônio material e imaterial;

artes

2. GRUPOS: Cultura Popular e Tradicional (Cantoria de Viola, Danças Populares,
Xaxado, Capoeira e congêneres).
PRÊMIO CHICO
FOGUETEIRO
Música,
artesanato,
fotografia/desenhos,
audiovisual, artes visuais,
literatura, patrimônio material
e imaterial (Individual)
Cultura Popular e Tradicional
(Grupos)

Quantidade de
Prêmios

Valor de cada
Prêmio

Valor Total

38

R$ 1.047,04

R$ 39.787,52

3

R$ 4.000,00

R$ 12.000,00

Parágrafo Único – Para fins do disposto no subitem 3.1.2 deste Edital, a comprovação
de atuação no seguimento de inscrição do PRÊMIO CHICO FOGUETEIRO se dará
através de fotografias, declarações, currículos, portfólios, certificados, programações,
matérias jornalísticas, cartazes, panfletos ou outras que comprovem a atuação cultural
na linguagem da proposta.
3.2 – Os(as) Interessados(as) deverão preencher também os demais anexos contidos
neste edital e enviarem junto aos anexos obrigatórios, os materiais comprobatórios
referente a exigência da categoria da premiação que concorrerá.
3.2.1 – Os anexos a seguir mencionados constituem parte integrante do presente
Edital, a saber:
a) Anexo 1 - Formulário de Inscrição;
c) Anexo 2 - Breve histórico com até 15 (quinze) linhas sobre o/a artista ou grupo e
seu percurso;
d) Anexo 3 - Declaração de Veracidade;
e) Anexo 4 - Declaração de que não Emprega Menor;
f) Anexo 5 - Termo de Responsabilidade e Compromisso;
g) Anexo 6 - Formulário de pedido do Recurso;
h) Anexo 7 - Formulário de prestação de contas;
g) Anexo 8 – Declaração de Anuência do grupo.
3.3 – Os(as) Interessados(as) deverão estar inscritos no Cadastro Cultural do Município
e constarem em uma das listas de Homologação.
3.4 – Para atender o maior número possível de beneficiados(as), só será permitida uma
inscrição por artista no Edital desta segunda fase da LAB, no âmbito municipal,
devendo ser desclassificada na primeira seleção a inscrição do proponente que já
tenha recebido recurso da LAB em outro Edital.
3.5 – Caso haja sobra de recursos disponíveis em algum dos itens/premiações acima
mencionados, fica facultado o remanejamento de recursos e divisão igualitário do valor

para os candidatos aprovados na mesma categoria, ou no preenchimento destes, os
mesmos serão realocados na ampliação dos valores dos prêmios para a segunda
categoria.
CLÁUSULA QUARTA – DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas presencialmente na
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, endereço no Item “B” da
CLÁUSULA DÉCIMA, com o preenchimento e apresentação de todos os formulários
listadas nos anexos;
4.2 As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 24 (quarta-feira) de novembro
de 2021 até às 13h do dia 01 (quarta-feira) de dezembro de 2021, último dia de
inscrições, com envio dos documentos de inscrição (não serão aceitas inscrições em
rascunho);
4.3 É de inteira responsabilidade do proponente a realização da inscrição dentro do
prazo estabelecido, sob pena de indeferimento da mesma;
4.4

Não serão aceitos documentos com prazos de validade vencidos;

4.5 Nas ações, não serão aceitos conteúdos de caráter preconceituoso, que
fomentem a violência ou que violem a Declaração dos Direitos Humanos;
4.6 Serão indeferidas as inscrições de propostas concorrentes apresentadas em
desacordo com as normas, condições e especificações previstas no presente Edital;
4.7 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;
4.8 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;
CLÁUSULA QUINTA - DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO
5.1
O Conselho Municipal de Políticas Culturais e Turísticas do Município de
Solidão, paritário, consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador, será a instância
oficial de consulta das ações ligadas a Lei Aldir Blanc;
5.2
A seleção dos projetos apresentados pelos(as) interessados, submetidos à
apreciação/análise na forma da CLÁUSULA QUARTA deste Edital, é composta por 03
(três) etapas, quais sejam: seleção, aprovação e premiação;
5.2.1 Etapa 01 (Seleção): A Seleção consiste na avaliação das propostas
submetidas pelos(as) Interessados(as) pelo Conselho Municipal de

Políticas Culturais e Turísticas do Município de Solidão que avaliará o
correto preenchimento do formulário, contendo todos os anexos indicados
e a adequação da proposta ao objeto do Edital e o atendimento às
condições previstas na CLÁUSULA TERCEIRA deste Edital, registrando
em ata sua decisão acerca da seleção das propostas.
5.2.2 Etapa 02 (Aprovação): Os(as) proponentes selecionados(as) na Etapa
01 e que atenderem as exigências do item “5.3” deste Edital estarão
aprovados e constarão na Lista do resultado final que será homologada e
publicada na página eletrônica oficial da Prefeitura de Solidão
(https://www.solidao.pe.gov.br/).
5.2.3 Etapa 03 (Premiação): Apresentação do Festival descrito na cláusula
primeira: culminância.
5.3
Ao final da Etapa 01 (Seleção), prevista no subitem “5.2.1” deste Edital, os(as)
Proponentes/Interessados(as) que forem selecionados pelo CONSELHO DEVERÃO
ENCAMINHAR PARA A SECRETARIA DE CULTURA DE SOLIDÃO, no prazo de até
03 (três) dias úteis, improrrogáveis – a contar do primeiro dia útil posterior à publicação
do resultado dos selecionados, no site da Prefeitura de Solidão – os documentos
relacionados abaixo:
5.3.1 – Cópia do documento de identidade;
5.3.2 – Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
5.3.3 – Cópia do comprovante de residência atualizado;
5.3.4 - Cópia de comprovante dos Dados bancários do proponente (nome do banco,
agência e conta – preferencialmente Banco do Brasil);
5.3.5 – Comprovante de inscrição do NIS / NIT / PIS / PASEP;
5.3.6 – Declaração de anuência do grupo (Anexo 8);
5.3.7 – Comprovar a regularidade fiscal por meio de certidões de regularidade fiscal
perante as receitas: Federal, Estadual, Municipal.
5.4
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.
5.5
O CONSELHO decidirá acerca do mérito cultural e artístico das propostas
concorrentes, escolhendo as melhores segundo os critérios de seleção previstos no
neste Edital.
5.6
O Resultado da Etapa 02, 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 para apresentação no FESTIVAL (etapa 03).
CLÁUSULA SEXTA – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
6.1 A fim de contribuir para análises claras e objetivas por parte do CONSELHO na
ETAPA 01, foram trazidos preceitos para a avaliação, que consistem em critérios de
pontuação, segundo os parâmetros abaixo especificados:
6.1.1 – Critérios de Pontuação:
Critério
Originalidade e
Inovação

Singularidade e
Autenticidade

Territorialidade
Potencial de
alcance de público
da ação x
qualidade desse
alcance
Tempo de atuação
do proponente na
sua atividade
artística

Critério
A proposta apresenta novos pontos de vista sobre
modos de fazer, de contar, de registrar ou de divulgar
a cultura. Por exemplo: novos usos para antigas
tecnologias ou adequação das novas tecnologias às
necessidades e recursos disponíveis.
A proposta traz em si autores, manifestações,
elementos verdadeiros, únicos, peculiares e
inconfundíveis.
A proposta apresenta tema, menção,
questionamentos voltados para a difusão da história,
da arte e da cultura local. Ou apresenta equipe de
profissionais solidanenses.

Pontuação

2,0

2,0

2,0

Potencial de alcance de público da ação x qualidade
desse alcance

2,0

O agente individual tem mais de três anos de atuação
comprovada no Município.

2,0

Pontuação máxima possível

10,0

6.2 – À título de ação afirmativa, e mediante o Princípio da Igualdade Material (Decreto
nº 9.508, de 24 de setembro de 2018), o critério de avaliação acima referido terá um
acréscimo de 10% (dez por cento) no cômputo geral para o(a proponente que se
autodeclarar pessoa com deficiência, nos termos do Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei Ordinária Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015), que deve ser
informado no formulário de inscrição, de acordo com o teor da CLÁUSULA QUARTA,
observado, em todo caso, o disposto no item “6.2.1” deste Edital;
6.2.1 – Para fazer jus ao critério de bonificação relacionado no item “6.2” deste Edital,
o(a) proponente deverá anexar, pelo menos, 01 (um) documento que comprove sua
deficiência;

6.3 – Na hipótese de, eventualmente, ocorrer igualdade de pontuação final da mesma
categoria, será aplicado, como critério de desempate, o maior tempo de contribuição
cultural do(a) proponente, comprovado por documento legal;
6.3.1 – O critério para desempate é a longevidade da atuação do agente cultural, ou
seja, maior tempo de atuação artístico-cultural no Munícipio de Solidão;
6.4 – Os casos omissos, referentes à avaliação, bonificação, autodeclaração e outros,
serão resolvidos pelo CONSELHO em parecer escrito e disponível para os
interessados.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS VEDAÇÕES
7.1 - No presente Edital de Chamada Pública, estarão impedidos de se inscrever e de
participar da execução dos projetos:
a) Servidores e ocupantes de cargo em comissão da Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Juventude ou membros das comissões do processo
seletivo, vedação que se estende a cônjuge;
b) Projetos ou documentações postados em desacordo ao estabelecido no
nesta Chamada;
c) Pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos;
d) 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);
e) Coletivos que apresentem propostas com diferentes representantes.
Havendo multiplicidade de inscrições, prevalecerá a última que foi realizada;
7.2
- Fica vedada aos contemplados no presente Edital a utilização dos recursos
recebidos a título de empréstimo;
7.3
- Nas ações, não serão aceitos conteúdos de caráter preconceituoso, que
fomentem a violência ou que violem a Declaração dos Direitos Humanos;
7.4
- É vedada a aprovação de mais de 01 (um) projeto do mesmo proponente
neste Edital.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS
8.1 – Os projetos aprovados na primeira e segunda etapa deste Edital deverão ser
executados no Festival Cultura - CHICO FOGUETEIRO – que será organizado pela
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude;
8.2 – Os proponentes/interessados(as) que forem contemplados com as premiações
estabelecidas na forma deste Edital concordam, de forma livre e consciente, em
desenvolver o produto cultural, em formato híbrido online/presencial (com

comprovações registradas), cedendo o direito de uso de sua imagem e voz em favor
da Prefeitura Municipal de Solidão;
8.3 – Os proponentes/interessados(as) que forem contemplados com as premiações
estabelecidas na forma deste Edital, de forma livre e consciente, autorizam a
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, a providenciar o registro
documental e a utilização institucional de suas imagens na mídia impressa, na
internet, em rádio, televisão e em outros meios para sua divulgação, bem como
também autorizam a tornar público o relatório final dos premiados, por tempo
indeterminado, sem que seja devida nenhuma remuneração a esse título.
8.4 – COMO CONTRAPARTIDA AO RECEBIMENTO DO PRÊMIO, os
proponentes/interessados(as) que forem contemplados com as premiações
estabelecidas na forma deste Edital, de forma livre e consciente, autorizam a
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude e a Prefeitura Municipal a
compartilhar seu trabalho em páginas da instituição e em redes sociais na internet,
com liberação total de direitos do autor.
8.5 – Os proponentes/interessados(as) que forem contemplados com as premiações
estabelecidas na forma deste Edital, de forma livre e consciente, se comprometem a
incluir em todo material de divulgação oficial das suas propostas as marcas oficiais da
premiação (consultar régua e plano de aplicação das marcas), acompanhadas da
chancela “Incentivo”, as logomarcas da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e
Juventude /Prefeitura Municipal de Solidão e Governo Federal, obedecendo aos
critérios de veiculação das logomarcas estabelecidas no plano de aplicação de
marcas (A régua de marcas estará disponível na Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Juventude).
8.6 – Os proponentes/interessados(as) que forem contemplados com as premiações
estabelecidas na forma deste Edital, de forma livre e consciente, concordam que
deverão entregar até o dia 21 de dezembro de 2021 o relatório de prestação de
contas (Anexo 7).
8.7 – O relatório de prestação de contas a que se refere o item “8.6” deste Edital será
apresentado em formulário próprio disponível em anexo (Anexo 7).
8.8 – Os proponentes/interessados(as) que forem contemplados com as premiações
estabelecidas na forma deste Edital deverão apresentar fotos, vídeos, e outros
materiais que comprovem a realização da atividade.
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 O valor individual será pago em parcela única, até o 3º (terceiro) dia útil após a
entrega do relatório de prestação de contas, conforme item 8.6 e publicação do Ato de
Confirmação de Documentação;

9.2 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.
9.3 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
9.4 Os recursos orçamentários para o presente Edital decorrem da Lei Federal nº
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc – LAB), Decreto Federal nº 10.464/2020 e Decreto Federal
nº 10.751/2021 e Lei Municipal n° 351/2021, por meio de Dotação Orçamentária (Ação
nº 13.932.0024.1.1089 – Despesa nº 339031).
9.5 O valor disponível para aplicação neste Edital é de R$ 51.787,82 (cinquenta e um
mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a)
O cronograma previsto para a execução das fases previstas neste instrumento
convocatório observará as datas a seguir indicadas:
DESCRIÇÃO
Publicação da Chamada Pública
Inscrições/Propostas – ETAPA 01
Resultado e Homologação da ETAPA 01
/Análise da proposta
Interposição de Recurso
Resultado do recurso
ETAPA 02 - Análise documental
Resultado da ETAPA 02
Interposição de Recurso
Resultado do recurso
Culminância
do
PRÉMIO
CHICO
FOGUETEIRO
Pagamentos

DATA
24 de novembro de 2021
24 de novembro de 2021 a 01 de
dezembro de 2021
02 de dezembro de 2021
03 e 06 de dezembro de 2021
07 de dezembro de 2021
08 a 10 de dezembro de 2021
11 de dezembro de 2021
13 e 14 de dezembro de 2021
15 de dezembro de 2021
17 e 19 de dezembro de 2021
22 a 24 de dezembro de 2021

b)
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/
c)
O material submetido para inscrição não será devolvido;
d)
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;
e)
O(A) proponente deste Edital poderá recorrer à Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Juventude dos atos decisórios no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados
da divulgação dos atos;
f)
O recurso deverá ser enviado pelo ao e-mail da Secretaria
(sctjdesolidao@hotmail.com). Os recursos apresentados serão avaliados e, se
necessário, haverá nova publicação do ato.
g)
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;
h)
Os casos omissão serão resolvidos e tratados pela Secretaria de Cultura,
Turismo e Juventude de Solidão;
i)
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;
j)
Na divulgação da proposta contemplada é vedada a utilização de nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos;
k)
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.
l)
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;
m)
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, 24 de novembro de 2021.
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