
                                                                             

EDITAL Nº 001/ 2020 

PRÊMIO DE PROJETOS ARTÍSTICOS/CULTURAIS ALEGRETE 

 

O Município de Alegrete/RS, inscrito no CNPJ87.200.929/0001-42, representado pelo Prefeito 

Municipal Márcio Fonseca do Amaral, TORNA PÚBLICO o edital de seleção e premiação para o 

“Prêmio de Projetos Artísticos/Culturais Alegrete”, cujas inscrições estão abertas de 07 a 15 

dezembro, por meio do Processo SEI nº 72031.007803/2020-91 que aprova aplicação de recursos 

cumprindo com as determinações do inciso III do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020 de 29 de 

junho de 2020, conhecida por Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, transferidos pelo Ministério do 

Turismo para o Município. 

1. JUSTIFICATIVA  

A realização deste edital decorre da necessidade de atuação imediata do poder público para 

minimizar o impacto gerado pelas medidas preventivas que foram e estão sendo tomadas para o 

enfrentamento da pandemia do vírus Covid-19 (coronavírus) em razão das recomendações do 

Ministério da Saúde, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, do Município de Alegrete, e, 

sobretudo, as de suspensão dos eventos artísticos e/ou culturais no município que envolva 

aglomerações de pessoas e represente risco para a saúde pública. Assim sendo, este edital tem o 

intuito de voltar a estimula os agentes culturais do município e oferecer lazer/entretenimento à 

população, conforme as circunstâncias no contexto sanitário permitam. Considerando-se ainda que 

o setor cultural é uma ferramenta de grande impacto na economia da classe trabalhadora, influente 

na geração de trabalho e renda - criação de postos de trabalho diretamente para artistas, 

produtoras/ produtores, técnicas/técnicos, agentes culturais, artesãs/artesãos, costureiras, povos 

originários, roadies e indiretamente para eletricistas, comércio, taxistas, motoristas de aplicativos, 

telemoto, bares, dentre outros. 

2. OBJETO  
2.1. O presente edital tem por objeto a seleção de projetos artístico-culturais de pessoas físicas da 

cidade de Alegrete/RS que tenham vínculo ao meio artístico e/ou da cultura tradicional e possibilitem 

o acesso, a distribuição e fruição de conteúdos culturais em escolas públicas ou espaços públicos, 

de preferência em bairros de maior vulnerabilidade econômica/social, ou, se for o caso, de forma 

digital (online). O produto cultural (produções culturais) deverá ser realizado conforme as medidas 

de prevenção ao COVID-19 recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da 

Saúde e demais autoridades competentes, que receberão financiamento da Secretaria Especial da 

Cultura/ Ministério do Turismo por meio dos recursos da Lei Federal nº 14.017/2020, de 29 de junho 

de 2020, que trata dos recursos emergenciais para a área da cultura no Brasil. 2.2. São objetivos 

deste edital:  

a) Subsidiar impactos econômicos durante a pandemia; 

b) Auxiliar para que trabalhos artístico-culturais tenham continuidade; 

c) Estimular a divulgação da arte da cidade, a capacidade de gestão de processos desde a 



                                                                             

produção à comercialização - bem como a capacidade de 

se diferenciar como produto sustentável em seus aspectos sociais, ambientais, culturais e 

econômicos; 

d) Estimular processos criativos, diversos e inovadores para conectar as pessoas em ambiente 

virtual durante o período de isolamento social; 

e) Promover saúde durante o período pandêmico com lives artístico-culturais; 

f) Desenvolver atividades de formação e capacitação; 

g) Disseminar trabalhos artísticos em escolas públicas ou espaços públicos, de preferência em 

bairros  de maior vulnerabilidade econômica/social; 

h) Consolidar o direito à cultura e diminuir as desigualdades sócio-econômico- culturais nas 

diversas regiões geográficas do município; 

i) Disponibilizar conteúdos culturais relevantes para a reflexão social; 

j) Promover produção, circulação, fruição de bens e serviços culturais da economia criativa; 

k) Estimular o protagonismo de artistas locais em seus diferentes segmentos artísticos e a 

participação social; 

l) Valorizar, dar visibilidade e potencializar a Arte Pública/Arte de rua; 

m) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade vinculadas às 

produções culturais e artísticas no município; 

n) Identificar e reconhecer projetos junto de Ações Afirmativas (caráter inclusivo) da diversidade 

sexual e de gênero (LGBTQIA+), questão étnico-racial, povos originários e comunidades 

tradicionais, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, acessibilidade, 

pessoas acima de 60 anos, baixa escolaridade, regionalização e vulnerabilidade 

econômica/social. 

2.3. O conteúdo digital poderá ser publicado em qualquer plataforma na internet, desde que gratuita, 

e estimulando o acesso via redes sociais, sempre marcando o Conselho Municipal de Políticas 

Culturais - CMPC na página do Facebook (em caso de veiculação por esta rede social) e fazendo 

menção à viabilização do projeto através da Lei Aldir Blanc. 

2.3.1. No caso de projetos que envolvam apresentações, estas poderão ocorrer ao vivo, 

desde que atendendo à todas as precauções no que concerne a prevenção ao contágio pelo 

coronavírus e em concordância com os eventuais regramentos e autorizações da 

Administração Municipal. Neste caso, o conteúdo também pode ser registrado e 

disponibilizado para posterior acesso nos meios digitais (redes sociais, sites, rádios), sendo 

essa veiculação optativa por parte do proponente. 

2.3.2. Os conteúdos culturais em ambiente virtual deverão possuir livre acesso na internet, 

mantendo o conteúdo disponível de forma permanente e gratuita. 

2.4. Os projetos deverão desenvolver atividades relacionadas com os seguintes setores culturais: 

Artes Cênicas (dança circo e teatro); Artes Integradas; Artes Plásticas; Artes Visuais; Artesanato; 

Audiovisual; Cultura Afrodescendente; Cultura Alimentar; Cultura Digital; Culturas Populares 



                                                                             

(Lendas, Festas, Ritos, Carnaval); Fotografia; Livro, Leitura e Literatura; Memória e Patrimônio; 

Música; Pintura; Povos Originários e Comunidades Tradicionais (Indígena, Quilombola, Cigano, 

Matriz Africana (Terreiro)); Tradição Gaúcha e Folclórica. 

 

  3. RECURSOS FINANCEIROS 

3.1. O Município de Alegrete disponibilizará para este edital o valor total de R$ 242.353,08 (duzentos 

e quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e oito centavos), a serem distribuídos da 

seguinte forma: 

 

Valor do Edital  Nº máxímo de vagas 

 R$ 242.353,08 100 

Valor do Projeto Nº de vagas 

                     R$ 4.500,00 2 

R$ 4.000,00 5 

R$ 3.500,01 8 

R$ 3.000,00 10 

R$ 2.535,30 10 

R$ 2.000,00 65 

 

3.2. Os valores são brutos, portanto poderá incidir em retenção de impostos, taxas e tributos de 

Pessoa Física. 

3.3. Caso não sejam selecionadas propostas na quantidade máxima prevista neste edital, os 

recursos financeiros remanescentes poderão ser adequados, no todo ou em parte, dentre os 

projetos selecionados de forma proporcional aos valores estabelecidos. 

3.4. Os prêmios serão liberados em parcela única correspondente ao valor da proposta selecionada 

3.5. Este edital poderá ser suplementado por recursos não utilizados, os valores advindos para 

suplementação serão divididos de forma proporcional ao número de suplentes de cada segmento. 

Poderão ser premiadas um número maior de propostas por segmento, observando a ordem 

decrescente de suplentes para esta premiação. Sendo assim, são considerados remanescentes os 

recursos não aplicados no inciso II, do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020 de 29 de junho de 2020. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão se inscrever pessoas física (CPF) com idade igual ou superior a dezoito anos 

completos (considerada a data da inscrição), que atendam às condições estabelecidas pelo 



                                                                             

presente edital que tenha experiência comprovada de atuação cultural na categoria pretendida e 

estar cadastrado no Cadastro Municipal de Cultura- CadCult, caso o proponente não possua 

inscrição, deverá fazê- 

lo, obrigatoriamente, até o último dia do prazo de inscrições deste edital, através do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftAzAMhnWgdF8lC8LWjPMG5Sy4hJrtaAQV_pYqJKzFv

8AOQg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link&fbclid=IwAR3XLdKjql6EQNdAcyHwKux5QW

IQgLPahfRa-ziB_Erd-CT-qzvQElEjeQ  

4.2. O proponente Pessoa Física deverá residir no município de Alegrete/RS. 

4.3. Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (uma) proposta. 

4.4. É vedada a participação, como proponente, de:  

a) Servidoras/Servidores públicos municipal, estaduais e federais; 

b) Cônjuges, companheiras/companheiros e parentes em primeiro grau e colateral de 

membros da Comissão Julgadora e de servidoras/ servidores lotados na Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECEL. 

c) Com emprego formal (CLT) ou com vinculo na previdência (aposentadoria, pensões, 

auxilio por invalidez...), exceto bolsa família e auxilío emergencial. 

5. INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições dos projetos artístico-culturais iniciam-se no dia 07 de dezembro de 2020 e 

encerram-se às 23h59min do dia 15 de dezembro de 2020. A entrega da proposta deve ser 

anexada, no endereço eletrônico de inscrição deste edital, na página da Prefeitura Municipal de 

Alegrete:https://www.alegrete.rs.gov.br/?bW9kdWxvPTI0MCZtZW51PTYwOSZhcnF1aXZvPWFsZGlyYmxhbmMucGhwICAgICAgICAgICAgICAgIC

ZtdWRhdGVtcGxhdGU9dGVtcGxhdGUvdGVtcGxhdGVfcG9ydGFpczEucGhw 

5.1.1. Não serão aceitas inscrições de propostas que apresentem o formulário de inscrição 

(ANEXO I) incompleto ou manuscrito. 

5.1.2. Não serão aceitos inscrições e anexos enviados fora do prazo estabelecido por este 

edital. 

5.1.3. O proponente (CPF) que não souber ou não tiver acesso a internet poderá comparecer 

com toda documentação física preenchida exigida neste edital de forma presencial na sede 

da diretoria de Diretoria de Cultura do Município, pelo turno da manhã, das 09h às 13h:30min, 

no seguinte endereço: Praça Presidente Getúlio Vargas 585 (Museu Oswaldo Aranha), 

Centro, para que receber acompanhamento para a inscrição. 

6. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

6.1. Junto com o formulário de inscrições, autodeclaração, autorização formal de imagem ANEXO I, 

ANEXO II e ANEXO III (em formato PDF) em conjunto com os seguintes documentos: 

a) Cópia da Carteira de Identidade/RG ( frente e verso) em formato JPG; 

b) CPF ( Comprovante de Situação cadastral, pode ser emitido online no endereço eletrônico 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp ); 

c) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

( pode ser emitida online no endereço eletrônico http://receita.economia.gov.br/interface/lista-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftAzAMhnWgdF8lC8LWjPMG5Sy4hJrtaAQV_pYqJKzFv8AOQg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link&fbclid=IwAR3XLdKjql6EQNdAcyHwKux5QWIQgLPahfRa-ziB_Erd-CT-qzvQElEjeQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftAzAMhnWgdF8lC8LWjPMG5Sy4hJrtaAQV_pYqJKzFv8AOQg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link&fbclid=IwAR3XLdKjql6EQNdAcyHwKux5QWIQgLPahfRa-ziB_Erd-CT-qzvQElEjeQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftAzAMhnWgdF8lC8LWjPMG5Sy4hJrtaAQV_pYqJKzFv8AOQg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link&fbclid=IwAR3XLdKjql6EQNdAcyHwKux5QWIQgLPahfRa-ziB_Erd-CT-qzvQElEjeQ
https://www.alegrete.rs.gov.br/?bW9kdWxvPTI0MCZtZW51PTYwOSZhcnF1aXZvPWFsZGlyYmxhbmMucGhwICAgICAgICAgICAgICAgICZtdWRhdGVtcGxhdGU9dGVtcGxhdGUvdGVtcGxhdGVfcG9ydGFpczEucGhw
https://www.alegrete.rs.gov.br/?bW9kdWxvPTI0MCZtZW51PTYwOSZhcnF1aXZvPWFsZGlyYmxhbmMucGhwICAgICAgICAgICAgICAgICZtdWRhdGVtcGxhdGU9dGVtcGxhdGUvdGVtcGxhdGVfcG9ydGFpczEucGhw
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-e-situacao-fiscal/certidao-de-regularidade/pessoa-fisica


                                                                             

de-servicos/certidoes-e-situacao-fiscal/certidao-de-regularidade/pessoa-fisica;) 

d) Certidão Negativa Estadual ( pode ser emitida online no endereço eletrônico 

https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CertidaoSitFiscalSolic.aspx); 

e) Certidão Negativa Municipal ( pode ser emitida online no endereço eletrônico 

https://ecidadeonline.alegrete.rs.gov.br/certidaonome003.php?aWRfdXN1YXJpbz0mbm9tZXV

zdWFyaW89 ); 

f) Cópia do extrato bancário, formato JPG, contendo número da agência, operação e conta 

( devendo estar zerado, ser conta corrente- vedado o uso  de conta  poupança ou salário) e 

deverá imprescindivelmente estar no nome do proponente. Recomenda-se a todos os 

candidatos a consulta à regularidade da conta bancária indicada de modo a resolver com 

antecedência eventuais pendências. 

g) Autorização formal para o Município de Alegrete utilizar e reproduzir imagens do 

projeto em ações de promoção e capacitação, inclusive divulgação na imprensa, em 

catálogos e impressos, em conteúdos audiovisuais, cards e demais conteúdos 

eletrônicos (web e e-mail) (Modelo Anexo III); 

6.2. A ausência de documentação prevista no item 6 deste Edital INABILITA a inscrição. 

7. DA HABILITAÇÃO E SELEÇÃO 

7.1. A habilitação e seleção dos projetos serão realizadas por Comissão Avaliadora, formada por 

pareceristas trabalhadores da área produtora/artística/cultura, residentes de outros municípios. 

7.2. É vedada a participação nos projetos, em qualquer função, mesmo que gratuitamente, de 

membro titular ou suplente da Comissão Julgadora deste Edital e de seus respectivos parentes até 

segundo grau, na linha reta ou colateral, consanguíneos e afins, cônjuges ou 

companheiras/companheiros. 

7.2.1. Caso o fato previsto no subitem 7.2 seja constatado, haverá afastamento da/do 

participante da Comissão Julgadora e imediatamente substituição, sendo anuladas as notas 

atribuídas. 

7.3. Os projetos serão distribuídos para a Comissão Julgadora que, habilitando o projeto, realizará a 

avaliação nos termos do item 7.6 do Edital. 

7.4. Serão considerados os seguintes motivos de inabilitação dos projetos: 

a)  Falta de anexação do Formulário de Apresentação de Propostas  (Anexo I); 

b) Apresentação incompleta do Formulário (com campos obrigatórios em branco ou 

suprimido) ou em formato diferente do modelo disponível para download no 

https://www.alegrete.rs.gov.br/ 

c) Falta de anexação da Autodeclaração (Anexo II); 

d) Identificadas as vedações previstas no subitem 4.4. 

7.5. Os projetos inabilitados serão excluídos do processo de avaliação. 

7.6. A Comissão Julgadora, formada por pareceristas de áreas técnicas, analisará os projetos 

inscritos, atribuindo valores aos critérios, tendo como parâmetro a pontuação mínima de 0 (zero) e 

http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/certidoes-e-situacao-fiscal/certidao-de-regularidade/pessoa-fisica
https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CertidaoSitFiscalSolic.aspx
https://ecidadeonline.alegrete.rs.gov.br/certidaonome003.php?aWRfdXN1YXJpbz0mbm9tZXVzdWFyaW89
https://ecidadeonline.alegrete.rs.gov.br/certidaonome003.php?aWRfdXN1YXJpbz0mbm9tZXVzdWFyaW89
https://www.alegrete.rs.gov.br/


                                                                             

máxima de acordo com cada critério: 

CRITÉRIOS DETALHAMENTO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

A) PROJETO Etapas do projeto: como, onde, quando?  
Objetivos e metas, coerência do projeto em relação aos 
objetivos do edital e prazos de execução. 

30 

B) TEMPO DE ATUAÇÃO 
ARTÍSTICA/CULTURAL 

Reconhecimento e salvaguarda da trajetória de atividades 
artísticas de agentes culturais e artistas que tenham 
contribuído para fortalecer e promover a cultura nas suas mais 
variadas manifestações e segmentos. 

 20 

C) DEMOCRATIZAÇÃO 
ARTÍSTICA/CULTURAL 

Promove a democratização do acesso a bens e serviços nos 
campos da cultura, da arte, da comunicação e/ou do 
conhecimento. 

 20 

D) RELEVÂNCIA DE 
CONTEÚDO 

A relevância da atividade proposta, assim como do conteúdo 
para a comunidade alegretense. 

20 

E) AÇÕES AFIRMATIVAS Projeto voltado à identificação e reconhecimento da 

Acessibilidade; Baixa Escolaridade; Diversidade Sexual e de 

Gênero (LBGTQIA+); Pessoas acima de 60 anos; Pessoas 

com deficiência; Pessoas com mobilidade reduzida; Povos 

Originários e Comunidades Tradicionais; Regionalização 

(espaços públicos/escolas municipais em bairros periféricos); 

Questão étnico-racial; Vulnerabilidade econômica/social. 

10 

7.7. Serão considerados classificados os projetos que receberem nota final igual ou 

superior a 50 (cinquenta) pontos, os demais projetos serão desclassificados.  

7.8. O resultado final de cada projeto terá como base a média simples das notas atribuídas por cada 

avaliadora/avaliador. 

7.9. O desempate se dará com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento “B” e se, 

mesmo assim, o empate persistir, se dará na seguinte ordem: “A”, “C”, “D” e “E”. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. O recurso, dirigido ao comitê municipal de implementação das ações emergenciais destinadas 

ao setor cultural, deverá ser encaminhado exclusivamente pelo endereço email  

cgestoralegrete@gmail.com 

8.2. O recurso deverá conter apenas as razões recursais, sendo vedada a inclusão de documentos 

(anexos) ou informações que deveriam constar originalmente no projeto inscrito.  

8.3. Os recursos serão analisados pela Comissão Gestora da Aldir Blanc, instituída pela pelo 

Decreto Municipal 469/2020, se mantida a decisão, será remetido à Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

8.4. O resultado da análise dos recursos será consignado em ata da Comissão Gestora da Aldir 

mailto:cgestoralegrete@gmail.com


                                                                             

Blanc e estará disponível na página eletrônica do Município, no endereço 

https://www.alegrete.rs.gov.br/?bW9kdWxvPTAmbXVkYXBvcnRhbD03OA==. 

8.5. Realizados todos os ritos e obedecidos os prazos previstos, caberá ao Prefeito Municipal a 

homologação do resultado definitivo do Edital, o qual será publicado na imprensa oficial e na página 

eletrônica do Município, no endereço https://www.alegrete.rs.gov.br/. 

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

9.1. A divulgação do resultado final das propostas selecionadas por este Edital será publicada 

https://www.alegrete.rs.gov.br/, devendo os interessados e interessadas realizar o devido 

acompanhamento.  

9.2. É de responsabilidade do proponente os devidos acompanhamentos, e concernir as datas 

estabelecidas no cronograma deste edital. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado em parcela única, por transferência bancária, em conta indicada 

pelo proponente, através deste edital. 

11. OBRIGAÇÕES 

11. 1. Compete à contratada e ao contratado: 

a)  Responsabilizar-se pela eventual utilização, na execução da proposta, de todo e qualquer bem, 

de titularidade de terceiros, protegido pela legislação atinente a direitos autorais; 

b) Prever na execução da proposta os recursos materiais, a infraestrutura e os espaços necessários 

ao desenvolvimento de suas atividades; 

c) Cumprir fielmente a proposta aprovada e o contrato assinado, respondendo pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial, de acordo com a legislação vigente; 

d) Devendo conter em quaisquer materiais de divulgação e/ou execução a menção “Prêmio de 

Projetos Artísticos/Culturais- Pref. de Alegrete” ou  #ALDIRBLANCSECELALEGRETE  

relacionada com a execução do objeto do projeto contemplado, oriundo do financiamento da 

Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio do Edital ; 

e) A divulgação da realização do objeto contemplado deverá começar no mínimo 30 dias antes da 

execução, devendo atingir pelo menos dois meios de comunicação (exemplo: rádio, internet, jornal, 

outdoors…) 

f) A/O proponente deverá comunicar à Diretoria de Cultura a(s) data(s) de realização do(s) projetos 

propostos(s), com antecedência mínima de 20 dias, para fins de possibilitar o acompanhamento da 

realização dos projetos. 

g) É de responsabilidade exclusiva do(a)PRODUTOR(A) CULTURAL a obtenção de 

licenças, autorizações, alvarás, permissões e registros junto às repartições competentes, 

necessárias à promoção, instalação e realização do projeto. 

12. PRESTAÇÃO DE CONTAS- RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO 

12.1. Após o término do cronograma de execução do projeto, o proponente deverá a Comissão 

Gestora da Aldir Blanc a prestação de contas, em até 30 (trinta) dias corridos, composta pelos 

https://www.alegrete.rs.gov.br/?bW9kdWxvPTAmbXVkYXBvcnRhbD03OA==
https://www.alegrete.rs.gov.br/
https://www.alegrete.rs.gov.br/


                                                                             

seguintes documentos: 

a) Relatório de Realização do Objeto do Projeto, detalhando todas as atividades desenvolvidas e 

apresentando dados estatísticos, tais como público participante, profissionais envolvidos, municípios 

e locais que receberam as ações do projeto, etc.; 

b) clipagem e repercussão nas mídias e redes sociais;  

c) toda a documentação comprobatória da execução física do projeto, retorno e contrapartida de 

interesse público, divulgação e distribuição de produtos culturais resultantes, se for o caso, em 

conformidade com as formas de comprovação definidas no Plano de Trabalho;  

d) declaração do contador do projeto de que acompanhou a execução financeira e de que foram 

cumpridas as obrigações legais;  

e) extrato atualizado da conta bancária 

f) no caso de projetos que resultarem em obra cultural de caráter permanente e reprodutível, tais 

como CDs, DVDs, livros ou outra doação de 5% (cinco por cento) da parcela da tiragem ao 

Município, que doará a instituições sem fins lucrativos que manifestarem interesse. 

12.1.1 O prazo para o envio da prestação de contas não será prorrogado.  

12.2. Comissão Gestora da Aldir Blanc poderá convocar o proponente contratado para apresentar a 

prestação de contas, inclusive de forma pública, demonstrando a devida realização do projeto, em 

data e local que julgar conveniente.  

12.3. Os documentos que integram a prestação de contas deverão ser enviados contendo 

identificação clara do conteúdo a que se referem.  

12.4.Durante a execução do objeto, sempre que julgar necessário a Comissão Gestora da Aldir 

Blanc poderá solicitar prestação de contas parcial no prazo designado.  

12.5. Havendo inconsistência na prestação de contas, poderão ser solicitados o extrato bancário 

completo e os comprovantes de pagamentos e despesas do projeto.  

12.5.1. O produtor cultural é responsável pela manutenção de toda documentação referente ao 

projeto, devendo a mesma ser mantida em arquivo de boa ordem, à disposição dos órgãos de 

controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da homologação da 

prestação de contas.  

12.6. A prestação de contas será analisada e avaliada pela Comissão Gestora da Aldir Blanc que 

emitirá parecer técnico sobre a realização do objeto contratado.  

12.7. A prestação de contas receberá parecer de reprovação na ocorrência de não execução do 

objeto pactuado. 

12.8 A prestação de contas receberá parecer de aprovação parcial na ocorrência de qualquer das 

hipóteses a seguir:  

a) atendimento parcial das obrigações avençadas; 

b) descumprimento de condição constante do edital;  

c) inobservância de dispositivos legais aplicáveis à concessão do apoio.  

12.9.Caso a prestação de contas seja recomendada para reprovação ou não seja entregue, serão 



                                                                             

adotadas as medidas legais cabíveis da legislação local. 

12.10. O proponente cultural restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, o benefício recebido, nos 

seguintes casos:  

a) não envio da prestação de contas/relatório final de execução; 

b) prestação de contas com parecer de reprovação;  

c) constatação, em qualquer tempo, de falsidade documental, de inadimplência do contratado junto 

aos órgãos municipal, estadual e/ou federal, ou de fato cuja gravidade incorra em prejuízo ao 

objetivo proposto.  

12.11 Permanecendo o contratado omisso após o prazo estipulado no item  

12.12 O órgão competente expedirá ofício reiterando formalmente que a ausência de regular 

prestação de contas ou ressarcimento ao erário ensejará o encaminhamento para ação de cobrança 

e aplicação das sanções legais cabíveis, concedendo prazo adicional e intransponível de 10 (dez) 

dias para regularização ou ressarcimento.  

12.13 A constatação, em qualquer tempo, de falsidade documental, de inadimplência do contratado 

junto aos órgãos municipal, estadual e/ou federal, ou de fato cuja gravidade incorra em prejuízo ao 

objetivo proposto incorre nas mesmas sanções do item anterior. 

12.14 Comissão Gestora da Aldir Blanc poderá solicitar a qualquer tempo documentos de 

comprovação não previstos neste edital, não cabendo recurso do proponente. 

13. CALENDÁRIO E FASES DE SELEÇÃO E EXECUÇÃO- CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 07/12/2020 

Período de inscrições 07/12/2020 a 15/12/2020 

Divulgação das habilitações 16/12/2020 

Prazo para recursos  17/12/2020 

Divulgação das homologações finais 18/12/2020 

Divulgação dos projetos selecionados 20/12/2020 

Prazo para recursos 21/12/2020 

Divulgação final do resultado do Edital 22/12/2020 

Pagamento dos projetos com depósito em conta das/dos proponentes 23/12/2020 a 29/12/2020 

Período de execução dos projetos online 90 dias a contar do recebimento 

Período de execução dos projetos em escolas públicas e/ou (bairros) 
espaços públicos 

Imediatamente após final do 
decreto de calamidade, no limite 
de 280 dias corridos. 

Envio de relatório final de execução pela/pelo proponente  30 dias após execução 



                                                                             

 

13.1. Ao inscrever a proposta, a/o proponente assume, sob as penas da Lei:  

a) Conhecer e estar de acordo com as condições deste Edital, reconhecendo como verdadeiras as 

informações prestadas na proposta e seus anexos; 

b) Estar de acordo em assinar contrato com o Município de Alegrete  para realização da proposta, 

caso o projeto venha a ser selecionado, nos termos deste Edital. 

13.2. Caso a proposta não seja executada em conformidade com o contrato, serão adotadas 

medidas administrativas e jurídicas cabíveis, podendo ser exigida a devolução dos recursos 

repassados com os acréscimos legais. 

13.3. Qualquer alteração na proposta, depois de selecionada, deverá ser previamente submetida à 

Diretoria de Cultura do município. 

13.3.1. As alterações deverão ser instruídas de justificativa devidamente fundamentada. 

13.3.2. No caso de solicitação de alteração da proposta, conforme subitem anterior, deverá 

ser preservado o objeto e o caráter da proposta originalmente selecionada. 

13.4. É vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidoras/servidores públicos. 

13.5. Os casos omissos relativos a este Edital e não previstos em lei serão dirimidos pela Diretoria 

de Cultura do município e pela Comissão Gestora da Lei Aldir Blanc.  

13.6. Informações e elucidações deverão ser solicitadas junto à Diretoria de Cultura de Alegrete. 

13.7. Fazem parte do presente edital os seguintes anexos: 

I - Modelo de Formulário para Apresentação de Propostas (ANEXO I); 

II - Modelo de Autodeclaração (ANEXO II); 

III - Modelo de Autorização de Uso de Imagem (ANEXO III); 

IV - Modelo de Formulário para Interposição de Recursos (ANEXO IV). 

V- Modelo de Proposta de Projeto ( ANEXO V) 

13.8. Ao inscrever o projeto, a/o proponente assume sob as penas da Lei: 

a) Como verdadeiras as informações apresentadas no projeto e seus anexos; 

13.9. As normas e instruções constante do Anexo deste edital são de cumprimento obrigatório, nos 

termos neles expressos. 

Alegrete,07 de dezembro de 2020 

 
Márcio Fonseca do Amaral 

Prefeito Municipal de Alegrete 

 

 



                                                                             

ANEXO I 

 

MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA (PROPONENTE):  

 

Nome: 

CPF: 

RG: 

Orgão Expedidor: 

           Endereço:                   N°: 

Complemento:        CEP: 

Cidade:        UF: 

Telefone/Celular: 

DADOS BANCÁRIOS DA/DO PROPONENTE DO PROJETO:: 

 

 

BANCO:  

AGÊNCIA:  

CONTA CORRENTE:  

 

TEMPO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL: 

 

(  ) até 5 anos  

(  ) de 6 a 10 anos  

 

(  ) 11 a 20 anos  

(  ) mais de 20 anos 

 

ASSINALE UMA OU MAIS DAS SEGUINTES ÁREAS A QUAL SE DESTINA A PROPOSTA: 

(  ) Artes Cênicas - Dança, Circo e Teatro     

(  ) Artes Integradas 

(  ) Artes Plásticas 

(  ) Artes Visuais 

(  ) Artesanato 

(  ) Audiovisual  

(  ) Cultura Afrodescendente 

(  ) Cultura Alimentar 

(  ) Cultura Digital 

(  ) Culturas Populares - Lendas, Festas, Ritos, Carnaval 



                                                                             

(  ) Fotografia 

(  ) Livro, Leitura e Literatura 

(  ) Memória e Patrimônio 

(  ) Música 

(  ) Pintura 

(  ) Tradição Gaúcha e Folclórica 

(  ) Povos Originários Comunidades Tradicionais - Indígena, Quilombola, Cigano, Matriz 

Africana (Terreiro) 

SEU PROJETO É VOLTADO PARA AÇÕES AFIRMATIVAS? SE SIM, ASSINALE UMA OU 

MAIS DAS OPÇÕES ABAIXO:  

(  ) Acessibilidade 

(  ) Baixa Escolaridade 

(  ) Diversidade Sexual e de Gênero (LGBTQIA+) 

(  ) Pessoas acima de 60 anos 

(  ) Pessoas com deficiência 

(  ) Pessoas com mobilidade reduzida 

(  ) Povos Originários e Comunidades Tradicionais 

(  ) Regionalização (espaços públicos/escolas municipais em bairros periféricos) 

(  ) Questão étnico-racial 

(  ) Vulnerabilidade econômica/social 

PROPOSTA DE PROJETO 

6.1 Monte seu projeto com as oito (8) questões abaixo (a; b; c; d; e; f; g:h): 

a) Título do projeto 

b) Em qual lugar? 

c) Qual o público e por quê? 

d) Quando? 

e) O que você pretende mostrar para o público e por quê? 

f) Quais recursos serão utilizados? 

g) Como pretende realizar a divulgação do projeto? 

h) Valor estimado do projeto? 

 

 

 



                                                                             

ANEXO II 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO 

Eu,  _______________________________________________  (nome  completo),  portador  da 

cédula de Identidade Nº__________________________, CPF Nº _________________________, 

representante legal pelo  Espaço/Instituição/Território de nome: 

_____________________________________________________________________________________ 

inscrito sob o CNPJ Nº    ________________________________________________ 

declaro estar de acordo com os termos do ““Prêmio de Projetos Artísticos/Culturais Alegrete”” e 

estar ciente: 

a) de meus direitos, deveres e procedimentos definidos pelos atos normativos que regem o presente 

Edital, comprometendo-me a cumpri-los, zelando pela observância de suas determinações; 

b) de que as informações e documentos apresentados neste projeto são de minha inteira 

responsabilidade, sendo a expressão da verdade; 

c) de que os profissionais envolvidos no projeto estão cientes de sua participação; 

d) de que, caso premiado, realizarei o objeto do projeto dentro das normas previstas pelo edital; 

e) de que toda a realização do projeto é de minha responsabilidade, destacando a importância de 

obtenção da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para estruturas de som, luz, palco e 

demais estruturas utilizadas para a produção do conteúdo bem como Certificado de Conformidade ou 

alvará do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) quando for o caso; 

f) de que por se tratar de prêmio, se houver retenção em fonte ou recolhimentos de impostos a Pessoa 

Física deverá declarar no Imposto de Renda do exercício seguinte o montante  recebido, conforme o 

caso. 

Declaro ainda que: 

g) O espaço, território ou instituição desenvolve trabalho/atividades na área artística cultural há pelo 

menos 02 (dois) anos.  

h) que não sou servidor público do Município de Alegrete ou membro da Comissão Avaliadora deste  

edital; 

i) que em sendo representante legal não estou pleiteando cargo eletivo. 

j) que me comprometo a obter as autorizações necessárias dos eventuais detentores de direitos 

autorais, fonomecânicos ou conexos, da propriedade do acervo, de imóvel ou de qualquer bem 

envolvido no projeto, cuja execução demande direito autoral ou patrimonial, bem como autorização do 

artista ou do detentor legal para uso de imagem, texto, gravação fonográfica, videográfica e 



                                                                             
transmissão por rádio, televisão e internet como condição para utilizá-los no projeto; 

k) que irei obter licenças, autorizações, alvarás, permissões e registros junto às repartições competentes, 

necessárias à promoção, instalação e realização das ações do projeto; 

l) que irei obter autorização de todos os participantes do projeto do uso de imagens e som de voz, 

nome, prenome, pseudônimo, dados biográficos, cenas audiovisuais documentadas de todos os 

participantes inseridos no projeto e no conteúdo apresentado, e do uso direto e completo na 

programação virtual, divulgação nas redes sociais, sites e outras plataformas de divulgação do 

presente edital, bem como para a divulgação na imprensa, catálogos, postais, livros e outros 

impressos, audiovisuais e meio eletrônico (web e e-mail). 

m) que irei responder direta e exclusivamente perante os órgãos públicos e autoridades competentes, 

pela inexistência das licenças, autorização e demais documentos necessários, bem como pelo 

exercício de atividades em desacordo com esses, ou com violação às leis e disposições 

regulamentares pertinentes; 

n) que irei assegurar, na contratação de terceiros, o recolhimento dos direitos autorais e conexos, 

contribuições sociais e tributos previstos em lei. 

o) que a proposta apresentada terá Classificação Etária Livre e que não apresenta iniciativas ou 

conteúdos cujo teor manifeste cunho político/partidário, racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma 

de preconceitos ou estimulem a violência ou crime previsto em lei. 

AUTORIZO o uso de imagens, som, voz, nome, prenome, pseudônimo, dados biográficos 

fornecidos, cenas audiovisuais documentadas no projeto encaminhado a Prefeitura Municipal 

de Alegrete para divulgações nas mais variadas plataformas, sejam através de redes sociais, 

sites, imprensa, catálogos, postais, livros e outros impressos, audiovisuais e meio eletrônicos 

(web e e-mail), não gerando violação dos direitos de imagem e privacidade. 

Por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

___________________________, em ___ de ___________________ de 2020. 

_______________________________________ 

                         Assinatura obrigatória do Proponente 

                      Reconhecido em Cartório 

 

 

 



                                                                             

ANEXO III 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu, ________________________________________, AUTORIZO o uso de imagens do projeto 

__________[título do projeto]__________ à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, esporte e 

Lazer do Município de Alegrete- RS para utilizar e reproduzir imagens do projeto em ações de 

promoção e capacitação, inclusive divulgação na imprensa, em catálogos e impressos, em 

conteúdos audiovisuais, cards e demais conteúdos eletrônicos (web e e-mail). E, por estar justo e 

acordado, firmo o presente Termo de Autorização de Uso de Imagem. 

 _______________________________, em ___ de _________________ de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura obrigatória  

Proponente 

 



                                                                             

ANEXO IV 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  

Proponente:  

CPF:  

Título do Projeto: 

JUSTIFICATIVA 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Local e Data: 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura obrigatória  

Proponente 

 

 

 



                                                                             

ANEXO V 

 

EXEMPLO DE PROPOSTA PARA PROJETO 

 

a)Título do projeto: Novas Pinturas - Mulheres em Ação. 

b) Em qual lugar? Pracinha da Avenida Rondon (Cidade Alta).  

c) Qual o público?  Mulheres acima de 18 anos (20 vagas). 

d) Quando? Nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de janeiro de 2021, das 16h às 18h. Total de 5 

encontros.  

e) O que você pretende mostrar para o público e por quê? Pretendo mostrar e ensinar 

técnicas de pintura em aquarela, porque buscarei trabalhar a promoção de saúde por meio da 

arte terapêutica junto de mulheres residentes do território. Ao final do curso, cada mulher 

ficará com sua pintura. 

f) Quais recursos serão utilizados para execução do projeto? Irei utilizar tintas e pincéis 

(recurso próprio), e comprar 20 telas, 1 para cada participante da oficina.  

g) Como pretende realizar a divulgação do projeto? Em relação a abertura da inscrição 

divulgarei na página do meu trabalho artístico, bem como do Conselho Municipal de Política 

Cultural de Alegrete (CMPC). As primeiras 20 inscritas farão parte das oficinas, caso faltem 

no primeiro encontro, darei espaço para as próximas inscritas. Pretendo fazer uma mostra 

das telas aberta ao público na Pracinha da Avenida Rondon. Se os participantes e o público 

permitirem, vou registrar fotos (câmera própria) e publicar nas redes sociais acima 

h) Valor estimado do projeto ( Conforme o item 3.1)? R$2.000,00 

 

 


