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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

EDITAIS 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 
 
 

EDITAL Nº 001/2020 

 

CONVOCATÓRIA DE ESPAÇOS CULTURAIS 
2020 

 

 A Prefeitura Municipal de Solânea – PB, por 
intermédio do seu Departamento de Cultura e nos 

termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 de 29 de 
junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), torna púbico o 
presente edital que regulamenta a 
CONVOCATÓRIA DE ESPAÇOS CULTURAIS, em 
conformidade com o Decreto Federal Nº 10.464 de 
17 de agosto de 2020 e o Decreto Municipal 
025/2020, de 21 de setembro de 2020 e suas 
eventuais modificações no que lhe for aplicável. 

1. DO OBJETO 

 Para a execução do programa de auxílio 
emergencial relativo ao Inciso II do Art. 2º da Lei 
Aldir Blanc, com vistas à seleção de benefícios para 
empresas, grupos, espaços ou entidades de cultura 
com atuação no município de Solânea, serão 
adotados os seguintes critérios: 

I – As empresas, espaços ou entidades culturais 
deverão estar inseridos no Cadastro de Artistas e 
Profissionais da Cultura do município, conforme o 
link disponibilizado no site institucional 
(www.solanea.pb.gov.br) 

II – As empresas, espaços ou entidades culturais 
deverão apresentar o Pedido de Solicitação do 
benefício, em que conste a sua autodeclaração 
com informações sobre a interrupção de suas 
atividades e o impacto de seus danos em virtude da 
pandemia da Covid-19, além da indicação do 
cadastro em que estejam inscritos; 

III – Além do Pedido de Solicitação, os requerentes 
devem apresentar a sua proposta de contrapartida 
em bens ou serviços economicamente 
mensuráveis, em atendimento ao disposto no Art. 
9º da Lei nº 14.017/2020; 

IV – Os requerentes deverão apresentar relação 
das despesas informadas no Cadastro do 
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município, além de outras que não tenham sido 
indicadas no mesmo, se houver; 

V – Os requerentes deverão apresentar 
documentos comprobatórios de suas atividades 
culturais, a exemplo de registros de trabalho em 
páginas da imprensa, redes sociais, fotos de 
atividades culturais, contratos ou qualquer outra 
comprovação curricular pelo menos nos últimos 
dois anos; 

VI - Todas as organizações e espaços de cultura 
independentes que se inscreveram no CADASTRO 
DE TRABALHADORES DA CULTURA deste 
município, até a presente data, deverão encaminhar 
à sede da Secretaria Municipal da Fazenda de 
Solânea, os formulários e anexo preenchidos bem 
como os documentos abaixo relacionados, num 
prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação 
desta convocatória (até 19 de outubro de 2020). 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 Os recursos necessários para o 
desenvolvimento desta ação serão oriundos do 
Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 
Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de 
Cultura. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO 

I – Estão habilitados a participar do EDITAL DE 
CONVOCATÓRIA DE ESPAÇOS CULTURAIS 
2020, Pessoas Jurídicas, com ou sem fins 
lucrativos, de natureza cultural, doravante 
identificadas como “proponentes” e pessoas físicas 

maiores de 18 (dezoito) anos constituída como 
representante de espaços culturais sem CNPJ. 

II – Os proponentes se classificam nas categorias 
abaixo:  

A. Pessoas Jurídicas: Associações, cooperativas, 
companhias, coletivos, grupos, empresas ou MEI – 
Micro Empreendedor Individual, com ou sem fins 
lucrativos, de natureza cultural, doravante 
identificado como “proponentes” e inscrito no 
Cadastro de Artistas, Técnicos, Empresas e Espaço 
de Cultura em Atuação no Município de Solânea. 

B. Pessoas Físicas: Artistas independentes 
constituído como representante de espaços 
culturais sem CNPJ, doravante identificados como 
“proponentes representante” e inscrito no Cadastro 
de Artistas, Técnicos, Empresas e Espaço de 
Cultura em Atuação no Município de Solânea. 

III - Para fins deste edital foram adotados os 
seguintes entendimentos: 

A. Proponente – Pessoa física ou jurídica que 
assume a responsabilidade legal pelo projeto junto 
ao Departamento Municipal de Cultura, ou seja, por 
sua inscrição, execução, conclusão e comprovação 
das atividades realizadas. 

B. Pessoa Jurídica de natureza cultural – Empresa 
cuja atividade seja dirigida a cultura. 

C. MEI – Micro Empreendedor Individual - Pessoa 
que trabalha por conta própria e que se legaliza 
como pequeno empresário. 

C¹. O MEI – Micro Empreendedor individual 
somente poderá participar deste certame desde 
que se trate do próprio executor do projeto, não 
podendo figurar como representante de 
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grupos/companhias/coletivos, caso em que será 
inabilitado (ou desclassificado), caso essa 
verificação ocorra, por qualquer motivo, após a 
etapa seletiva. 

IV – É vedado a participação de órgãos públicos. 

Parágrafo Primeiro: O proponente que apresentar 
mais de 01 (um) projeto neste edital do INCISO II 
será inabilitado. Além disso, o proponente que 
apresentar proposta neste edital não poderá 
concorrer e nem ser selecionado nos editais do 
INCISO III, no municpio de Solânea. 

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

I – ANEXO I - Pedido de Solicitação do benefício, 
em que conste a audeclaração com informações 
sobre a interrupção de suas atividades e o impacto 
de seus danos em virtude da pandemia da Covid-
19, além da indicação do(s) cadastro(s) em que 
estejam inscritos; 

II – ANEXO II - Proposta de contrapartida em bens 
ou serviços economicamente mensuráveis, em 
atendimento ao disposto no Art. 9º da Lei nº 
14.017/2020; 

III – Cópias de todas as despesas de manutenção 
informadas no Cadastro do Município, além de 
outras que não tenham sido indicadas no mesmo – 
tipo: Contas de energia, Água, Telefone, Internet, 
despesas com transporte, serviços, aluguel, notas 
fiscais ou recibos de pagamento de pessoal, 
material de limpeza, de expediente ou qualquer 
outra despesa relativa à manutenção do espaço 
e/ou atividades culturais; 

IV – ANEXO III – Portfólio (documentos 
comprobatórios das atividades culturais, a exemplo 
de registros de trabalho em páginas da imprensa, 

redes sociais, fotos de atividades culturais, 
contratos ou qualquer outra comprovação curricular 
pelo menos nos últimos dois anos); 

V - Proponente Pessoa Jurídica 

a) Cópia atualizada do cartão do CNPJ; 

b) Cópia atualizada do contrato social ou estatuto e 
suas alterações; 

c) Cópia do termo de posse do representante legal, 
ou cópia da ata que o elegeu, quando não constar o 
nome do representante no estatuto; 

d) Cópia da identidade e CPF do representante 
legal da pessoa jurídica; 

e) Cópia do comprovante de residência do 
representante legal; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/CNDT; 

g) Certidão Negativa do FGTS; 

h) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 
Contribuições Federais, atualizada; 

i) Certidão Negativa de Débito Estadual; 

j) Certidão Negativa de Débito Municipal; 

l) Dados bancários (nome do banco, agência e 
conta) do proponente. 

VI - Proponente MEI – Micro Empreendedor 
Individual 

a) Cópia atualizada do cartão do CNPJ; 

b) Cópia da identidade e CPF; 

c) Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas/CNDT; 
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d) Certidão Negativa do FGTS; 

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 
Contribuições Federais, atualizada; 

f) Cópia do comprovante de residência do 
representante legal; 

g) Dados bancários (nome do banco, agência e 
conta) do proponente. A conta 

deverá, obrigatoriamente, ser vinculada ao CNPJ. 

h) Certificado de MEI – Micro Empreendedor 
Individual 

i) Certidão Negativa de Debito Estadual; 

j) Certidão Negativa de Debito Municipal. 

VII - Proponente Pessoa Física: 

a) Cópia do documento de identidade: 

b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

c) Cópia do comprovante de residência do 
representante legal; 

d) Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas/CNDT; 

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 
Contribuições Federais, atualizada; 

f) Certidão Negativa Estadual; 

g) Certidão Negativa Municipal; 

h) Dados bancários (nome do banco, agência e 
conta) do proponente. 

Parágrafo primeiro: No caso de inscrições feitas por 
Pessoas Jurídicas, a conta bancária deverá estar 
no nome da empresa e no caso de pessoa física a 

conta bancária deverá estar no nome do 
proponente. Para o MEI será exigida a conta 
vinculada ao CNPJ. 

Parágrafo segundo: No pagamento de pessoa 
jurídica, o recolhimento do imposto de renda, 
quando devido, deverá ser providenciado pelo 
próprio contemplado do prêmio, na forma de 
legislação vigente. 

Parágrafo terceiro: no pagamento de prêmios a 
pessoa física, haverá retenção de Imposto de 
Renda na Fonte, conforme legislação vigente. Os 
prêmios pagos a Pessoas Jurídicas não estão 
isentos de tributação(Imposto de Renda), embora 
não sofram retenção na fonte. 

VIII - Ocorrendo desistência ou impossibilidade de 
recebimento do prêmio por parte do proponente 
selecionado, os recursos poderão ser destinados a 
outros proponentes, observada a ordem de 
classificação dos suplentes, estabelecida pela 
Comissão de seleção. 

IX - Os proponentes que estiverem inscritos em 
quaisquer dos cadastros de inadimplentes do 
Governo Federal, Estadual ou Municipal serão 
desclassificados. 

5. DO PAGAMENTO AOS CONTEMPLADOS 

I – Os valores definidos para o benefício serão 
pagos em parcela única, entre R$ 3.000,00 (Tres 
Mil Reais) e R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), 
atendendo ao limite estabelecido no Art. 7º da Lei 
Federal nº 14.017/2020, com um investimento total 
de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por preponente. 

II – A Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Lei Aldir Blanc irá determinar 



 

DIÁRIO OFICIAL 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

Criado pela Lei Municipal nº 22/75 
Disponível em: www.solânea.pb.gov.br 

EDIÇÃO ORDINÁRIA / EM 14 DE OUTUBRO DE 2020 

P á g i n a  | 5 
os valores entre R$ 3.000,00 (Três mil Reais) no 
minímo e R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) no máximo, 
com base no critério da dimensão do impacto 
finaceiro sofrido pelo espaço de cultura requerente, 
com a devida comprovação do dano sofrido pelo 
requerente em face ao isolamento social, por força 
da Pandemia do COVID-19, podendo o mesmo 
receber o valor minímo ou maxímo neste, 
especificado. 

6. DAS INSCRIÇÕES 

I – As inscrições estarão abertas no período de 28 
de setembro a 17 de outubro de 2020 conforme 
publicação do edital no Diário Oficial do Município 
de Solânea. 

II – A entrega das inscrições preenchidas e 
documentações devem ser feitas, obrigatoriamente 
em envelope lacrado contendo todas as 
comprovações, e entregues na sede da Secretaria 
Municipal da Fazenda de Solânea. 

III – Ao realizar a inscrição, o proponente deve 
preencher todos os campos exigidos no formulário, 
além de anexar o que for solicitado, a saber: 

A. Formulário de inscrição preenchido; 

B. Anexo 01 – Formulário de Autodeclaração; 

C. Anexo 02 – Formulário de Contrapartida; 

D. Anexo 03 – Portfolio (documentos 
comprobatórios das atividades culturais); 

E. Anexo 04 – Formulário de declaração de 
anuência, representante de grupos; 

F. Anexo 05 – Planilha finaceira contendo gastos 
com manutenção do espaço requerente no periodo 
de março a dezembro. 

IV – Após a entrega da inscrição e documentação 
não serão admitidas alterações ou 
complementações no projeto. 

7. DA AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS 
CONTEMPLADOS 

I – As solicitações inscritas serão analisadas por 
uma Comissão de Seleção indicada pela Comissão 
de Acompanhemnte e Fiscalização da Lei e 
nomeadas por portaria da Prefeitura Municipal de 
Solânea composta por 03 (três) membros da área 
jurídica, artística e cultural. 

II - A lista de contemplados e não contemplados, 
que será divulgada nas páginas eletrônicas da 
Prefeitura Municipal de Solânea 
www.solanea.pb.gov.br, deverá conter os dados do 
proponente e a razão da inabilitação. 

8. DAS OBRIGAÇÕES 

I - O proponente deverá realizar atividades de 
contrapartida para as escolas públicas municipais, 
conforme proposta de contrapartida anexada a 
ficha de inscrição, nos seus espaços culturais até 
90 dias, após a data da publicação do decreto 
nacional finalizando o periodo de Calamidade 
Pública no Brasil, pelo COVID-19. 

II - Após o prazo estipulado para a execução da 
contrapartida, o contemplado deverá encaminhar 
ao Departamento de Cultura de Solânea/PB, até 10 
(dez) dias, Relatório Final detalhado de sua 
execução, com datas e locais das atividades, 
incluindo o registro dos resultados por meio de 
fotos digitalizadas, quantidade de público, locais de 
apresentação, e documentos que comprovem as 
atividades realizadas. Será disponibilizado 
formulário próprio no site da Prefeitura Municipal de 
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Solânea. Esse relatório detalhado deverá ser 
encaminhado ao Departamento de Cultura de 

Solânea/PB, presencialmente. 

III - É indispensável informar ao Departamento de 
Cultura de Solânea/PB, quaisquer mudanças de 
endereço postal e eletrônico do (a) proponente 
selecionado(a). 

IV - O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I – O proponente premiado será responsável pela 
realização do(s) projeto(s) e dos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo 
qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Prefeitura Municipal de Solânea. 

II – A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: 
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música etc.) necessárias para a 
realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes. 

III – O ato da inscrição implica a plena aceitação 
das normas constantes do presente edital. 

IV – A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza por eventuais congestionamentos na 
entrega da documentação no momento da 
inscrição, sugerindo aos proponentes que não 
deixem para realizar suas inscrições nos últimos 
dias. 

V – Pode o Departamento de Cultura de 
Solânea/PB verificar in loco o desenvolvimento da 
execução do projeto contemplado. 

VI – Os contemplados estarão sujeito às 
penalidades legais pela inexecução total ou parcial 
do projeto e, ainda, pela execução de seu projeto 
em desacordo com a descrição contida na proposta 
aprovada pela Comissão de Seleção. 

VII – Na ocorrência de qualquer dos fatos 
constantes no subitem anterior, obrigam-se os 
proponentes / contemplados a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação. 

VIII – Os premiados autorizam, desde já, à 
Prefeitura Municipal de Solânea / Departamento 
Municipal de Cultura e ao Ministério do Turismo / 
Secretaria Especial de Cultura, o direito de 
mencionar seu apoio e de utilizar em suas ações de 
difusão, quando entenderem oportuno, sem 
qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas 
técnicas, material audiovisual, fotografias e os 
relatórios de atividades dos projetos selecionados 
neste edital de CONVOCATÓRIA DE ESPAÇOS 
CULTURAIS 2020. 

IX – Os casos omissos relativos às disposições 
deste edital serão decididos pelo Departamento de 
Cultura de Solânea, após apreciação da 
Procuradoria Municipal, ficando desde logo eleito o 
Foro da Comarca de Solânea, para dirimir 
eventuais questões relativas a este edital. 

X – O presente edital ficará à disposição dos 
interessados na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Solânea www.solanea.pb.gov.br. 
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XI – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Departamento de Cultura, através do e-mail 
cultura.solanea@gmail.com. 

 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

EDITAL 002/2020 

 

INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO 
ARTÍSTICA 

 

 O Município de Solânea (PB), representado 
por seu prefeito constitucional, no uso de suas 
atribuições legais e com base nos termos da Lei 
Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e do 
Decreto Municipal 025/2020, e nas condições e 
exigências deste edital TORNA PÚBLICO que 
selecionará propostas de profissionais, em qualquer 
segmento de arte, para ministrar cursos ou oficinas 
artísticas junto a alunos que buscam a iniciação ou 
aperfeiçoamento dentro da modalidade oferecida, 
de forma virtual, durante o período de isolamento 
social ou presencial, ou de forma presencial com as 
restrições de distanciamento e sanitárias, e que 
estão abertas as inscrições para professores de 
arte em geral, ministrantes de oficinas ou cursos 
preparatórios, artistas informais ou conhecedores 
de qualquer segmento artístico-cultural, com devida 

comprovação, para ministrar aulas de 
aperfeiçoamento, de preparação ou de iniciação em 
qualquer área artística, destinadas a contribuir com 
o desenvolvimento sociocultural no município e com 
o incentivo ao talento. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 – O edital de Incentivo à Formação e preparação 
artística dispõe acerca da seleção 

de 05 (cinco) propostas de cursos ou oficinas de 
arte para, em seguida, atender pessoas do 
município de Solânea, de forma virtual, durante a 
pandemia da Covid-19, ou de forma presencial com 
restrições e em obediência às determinações 
governamentais e orientações em saúde, com 
carga horária a ser definida e proposta pelo 
proponente no ato da inscrição, conforme a 
metodologia e dinâmica da oficina ou curso a ser 
aplicado. 

2 – O proponente inscreverá sua proposta para 
ministrar curso ou oficina, de acordo com a sua 
concepção para transmitir conhecimento e 
experiência prática, em qualquer área de sua 
especialidade, a exemplo de Escrita Criativa, Artes 
Cênicas em geral (circo, teatro, dança), Música, 
Cinema e/ou Audiovisual, Pintura, Desenho, 
Artesanato, Escultura, Quadrinhos, Arte de Rua, 
Cultura Popular, Capoeira, Livro e Leitura ou 
qualquer atividade artística que venha ao encontro 
do interesse e anseios da sociedade civil em 
termos de aprendizado. 

DAS ETAPAS E PRAZOS 

3 - O presente edital será composto das seguintes 
etapas sucessivas 

a) Inscrições: 13/10/2020 a 23/10/2020: 
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b) Avaliação e seleção: 24/10/2020 a 28/10/2020: 

c) Publicação dos selecionados: 29/10/2020; 

d) Período de Recurso: 30/10/2020 a 02/11/2020; 

e) Publicação do resultado do recurso: 03/11/2020; 

f) Prazo apresentação de documentação junto a 
Secretaria de Fazenda: 04/11/2020 a 

06/11/2020; 

g) Liberação dos recursos: até 07/11/20201 

h) Realização dos projetos: até 25/12/2020: 

i) Apresentação da prestação de contas: até 
31/12/2020. 

DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES 

4 – Poderá se inscrever qualquer artista com 
capacidade de transmissão de conhecimento de 
sua área específica, bem como professores de 
artes ou outros com domínio reconhecido do tema 
proposto, que sejam naturais de Solânea/PB ou 
com domicílio comprovado no referido município 
por no mínimo há 06 (seis) meses, preenchendo a 
ficha de inscrição no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea, conforme anexo. 

5 - Os proponentes deverão ter idade mínima de 18 
(dezoito) anos. 

6 – O período de duração de curso ou oficina, bem 
como a sua carga horária, ficará a critério do 
próprio ministrante conforme o seu conceito e 
metodologia, devendo estes dados ser informados 
na Ficha de inscrição, inclusive com previsão de 
início e término das aulas. 

7 – No preenchimento da ficha de inscrição, o 
proponente deverá responder a todos os campos 

em aberto com as seguintes informações, bem 
como o envio dos anexos solicitados: 

a) – Identificação (Nome completo e nome artístico) 

b) – Gênero / Data de Nascimento / CPF 

c) – Endereço completo/contatos 

d) – Cidade natal 

e) – Grau de Escolaridade 

f) – Comprovante de Residência 

g) – Descrição com histórico resumido das 
atividades 

h) – Nome do curso ou oficina que pretende 
ministrar 

i) – Breve descrição da proposta 

j) – Descrição da metodologia a ser aplicada 

k) – Tempo de duração e carga horária do 
curso/oficina 

l) – Forma de aplicação – Virtual ou Presencial 

m) – Público alvo / Quantitativo de alunos 

n) – Necessidades técnicas 

o) – Previsão de início e término das aulas 

p) – Finalidade esperada 

q) – Anexos comprobatórios da atividade exercida 

r) – Área de atuação da proposta inscrita 

s) – Informação sobre Cadastro 

t) – Termo de concordância 
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8 – A forma de aplicação das aulas, virtual ou 
presencial, deverá ser informada com descrição do 
formato para cada caso, em espaço para 
preenchimento que estará disponível no formulário 
de inscrição, considerando que a forma presencial 
deverá obedecer aos critérios de distanciamento 
entre os alunos presentes, uso de máscaras, bem 
como a devida higienização dos mesmos e um 
controle de presenças de participantes que não 
possibilite qualquer espécie de aglomeração 
humana – tudo isso enquanto durar o período de 
distanciamento social, conforme as orientações das 
autoridades de saúde e decretos governamentais. 

9 – É vedada a inscrição de profissionais que 
estarão integrando as Comissões de 
Acompanhamento e Fiscalização e a Comissão de 
Avaliação e Seleção, bem como de seus parentes 
até 2º grau e, também, de servidores da Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

10 - É vedada a inscrição em mais de um Edital, no 
município de Solânea, para seleção de propostas 
no que se refere ao Auxílio Emergencial ao 
segmento cultural proposto pela Lei 14.017/2020. 

11 – As inscrições estarão abertas por um período 
de 10 dias, a contar da data da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Município, e só poderão 
ser feitas de modo online com o preenchimento do 
Formulário de Inscrição disponível no site da 
Prefeitura Municipal de Solânea. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

12 – Todas as propostas inscritas serão avaliadas 
pela Comissão de Avaliação e Seleção, que será 
composta por no mínimo 03 (três) avaliadores 
distribuídos em áreas de conhecimento artístico, 
convidados pela Prefeitura Municipal de Solânea e 

designados pela Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização, que farão a análise de mérito de todas 
as inscrições, para proceder com a escolha dos 05 
(cinco) proponentes melhores avaliados. 

13 – O resultado será divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

13.1. Os proponentes não selecionados terão um 
prazo de 05 dias corridos, a contar da data de 
divulgação do resultado, para recorrer ou contestar 
qualquer premiação que esteja fora dos requisitos 
ou critérios deste edital. 

13.2. O recurso deverá ser devidamente elaborado, 
datado e assinado pelo interessado, o qual deverá 
fundamentar e comprovar a consistência de suas 
alegações. 

13.3. O recurso deverá ser protocolado na sede da 
Procuradoria Jurídica do Município a rua 
Pernambuco, S/N – Centro de Solânea/PB, no 
horário das 08:00h às 12:00h, no prazo previsto 
neste edital. 

14 – Eventuais recursos ou contestações, serão 
analisados pela Comissão de Avaliação e Seleção, 
podendo ter apoio da Procuradoria Jurídica do 
Município no que couber. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

15 - Os recursos necessários para o 
desenvolvimento desta ação serão oriundos do 
Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 
Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de 
Cultura. 

15.1 - O aporte financeiro deste edital será 
destinado para premiação aos contemplados. 

DAS OBRIGAÇÕES 
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16 - O proponente deverá ministrar curso ou oficina, 
de acordo com a sua concepção para transmitir 
conhecimento e experiência prática, em qualquer 
área de sua especialidade, a exemplo de Escrita 
Criativa, Artes Cênicas em geral (circo, teatro, 
dança), Música, Cinema e/ou Audiovisual, Pintura, 
Desenho, Artesanato, Escultura, Quadrinhos, Arte 
de Rua, Cultura Popular, Capoeira, Livro e Leitura 
ou qualquer atividade artística que venha ao 
encontro do interesse e anseios da sociedade civil 
em termos de aprendizado, conforme programação 
cultural definida pela Departamento de Cultura de 
Solânea nos seus equipamentos culturais e 
espaços alternativos até 20 de maio de 2021. 

17 - Após o prazo estipulado para a execução do 
projeto no item 16 o contemplado deverá 
encaminhar à Departamento de Cultura de 
Solânea, até 10 (dez) dias, Relatório Final 
detalhado de sua execução, com datas e locais das 
atividades, incluindo o registro dos resultados por 
meio de fotos digitalizadas, locais de apresentação, 
e documentos que comprovem as atividades 
realizadas. Esse relatório detalhado deverá ser 
entregue presencialmente na sede da Procuradoria 
Jurídica do municipio a rua Pernambuco, SN, 
centro – Solânea/PB. 

18 – É indispensável informar a Departamento de 
Cultura de Solânea, quaisquer mudanças de 
endereço postal e eletrônico do (a) proponente 
selecionado (a). 

19 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

DO DIREITO DE IMAGEM 

20 – O proponente contemplado autoriza, com a 
sua inscrição, que sua apresentação e de seus 
participantes, inclusive nas atividades 
complementares, sejam fotografados e/ou gravados 
em áudio e vídeo por pessoas designadas pela 
Departamento de Cultura de Solânea para 
incorporação deste material ao acervo da Prefeitura 
Municipal de Solânea, bem como inclusão em 
materiais institucionais e divulgação em rádio, 
televisão, internet e outras mídias impressas, 
audiovisuais, digitais ou eletrônicas, sem ônus e por 
tempo indeterminado. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21 – Cada um dos 05 (cinco) artistas selecionados 
receberá, a título de premiação pela obra, a 
importância de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos 
Reais), além do Certificado de Premiação a ser 
fornecido pela Prefeitura Municipal de Solânea, 
através do seu Órgão Gestor da Cultura. 

22 – Não havendo número suficiente de 
vencedores, seja por critérios técnicos ou por 
demanda de inscrições, o valor remanescente 
pertinente a este edital, será transferido para outras 
linhas de fomento que estejam previstas na Lei 
Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

23 – Após a divulgação do resultado e dos prazos 
recursais, o Departamento de Cultura convocará os 
candidatos selecionados para que apresentem 
junto à Secretaria Municipal da Fazenda os 
documentos necessários à liberação do pagamento 
do Prêmio – Certidões Negativas de débitos 
Federal, Estadual e Municipal, cópias de Identidade 
e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e 
indicação da Conta Bancária. 
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24 – A inscrição para o prêmio de Incentivo à 
Formação e preparação artística implica na plena 
concordância com os termos deste edital. 

25 – O proponente premiado será responsável pela 
realização do (s) projeto (s) e dos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo 
qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Prefeitura Muncipal de Solânea. 

26 - A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: 
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música etc.) necessárias para a 
realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes. 

27 – Pode a Departamento de Cultura de Solânea 
verificar in loco o desenvolvimento da execução do 
projeto contemplado. 

28 - Os contemplados estarão sujeito às 
penalidades legais pela inexecução total ou parcial 
do projeto e, ainda, pela execução de seu projeto 
em desacordo com a descrição contida na proposta 
aprovada pela Comissão de Seleção. 

29 – Na ocorrência de qualquer dos fatos 
constantes no subitem anterior, obrigam-se os 
proponentes / contemplados a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação. 

30 – Os premiados autorizam, desde já, à 
Prefeitura Municipal de Solânea / Departamento de 
Cultura e ao Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial de Cultura, o direito de mencionar seu 
apoio e de utilizar em suas ações de difusão, 
quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, 

as peças publicitárias, fichas técnicas, material 
audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades 
dos projetos selecionados pelo edital de 
INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO 
ARTÍSTICA 2020. 

31 – Os casos omissos relativos às disposições 
deste edital serão decididos pela Departamento de 
Cultura de Solânea, após apreciação da 
Procuradoria Municipal, ficando desde logo eleito o 
Foro da Comarca de Solânea, para dirimir 
eventuais questões relativas a este edital. 

32 – O presente edital ficará à disposição dos 
interessados na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Solânea www.solanea.pb.gov.br. 

33 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

34 – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Órgão Gestor de Cultura, através do e-mail 

cultura.solanea@gmail.com. 

 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

ANEXO ÚNICO: 

Caso queira inscrever sua proposta de aulas, 
preencha na íntegra o formulário anexo: 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 
002/2020 (INCENTIVO À FORMAÇÃO E 
PREPARAÇÃO ARTÍSTICA) 
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01 – Identificação (nome completo) 
_________________________________________ 

02 – Nome Artístico: ________________________ 

03 – Gênero 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

( ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir: 

___________ 

( ) Não quero informar 

04 – Data de Nascimento: ___ / ___ /_____ 

05 – Nº do CPF: ____________________________ 

06 – Cidade Natal: __________________________ 

07 – Endereço Completo: ____________________ 

08 – Comprovante de Residência (anexar cópia 
legível) 

09 – Telefone/email e outros tipos existentes de 
contato ___________________________________ 

10 – Grau de Escolaridade 

( ) Ensino Fundamental Completo 

( ) Ensino Fundamental Incompleto 

( ) Ensino Médio Completo 

( ) Ensino Médio Incompleto 

( ) Ensino Superior Completo 

( ) Ensino Superior Incompleto 

( ) Pós-graduação 

11 – Descreva um breve histórico das suas 
atividades  
_________________________________________ 

12 – Nome do curso ou oficina que pretende 
ministrar  _________________________________ 

13 – Descreva um breve conceito da proposta que 
pretende ministrar 
_________________________________________ 

14 – Descreva a metodologia de aplicação das 
aulas ____________________________________ 

15 – Tempo de duração e carga horária do curso ou 
oficina ___________________________________ 

16 – Marque abaixo qual será a forma de aplicação 
das aulas 

( ) Virtual (por meio remoto) 

( ) Presencial (com restrições de distanciamento e 
orientações de saúde) 

17 – Descreva qual o público alvo 
_________________________________________ 

18 – Quantitativo de alunos participantes 
_________________________________________ 

19 – Necessidades Técnicas 

(Descreva o tipo de espaço e material que 
necessita para ministrar suas aulas) 

_________________________________________
_________________________________________ 

20 – Responda qual a previsão de início e término 
das aulas 

Início: ____ /____ /2020 

Término: ____ /____ /2020 
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21 – Finalidade esperada 

(Descreva sucintamente qual será o resultado 
positivo das aulas. Caso tenha alguma proposta de 
finalização do curso, informe também o seu 
planejamento, para melhor compreensão) 

_________________________________________ 

22 – Anexos comprobatórios das suas atividades 
curriculares na área 

(Insira o que tiver de links ou imagens de 
divulgação do seu trabalho (Youtube, Facebook, 
reportagens, etc....) 

_________________________________________ 

23 – Selecione a área da sua proposta de oficina ou 
curso 

(Obs. Se a proposta abrange mais de uma área, 
marque cada caso) 

( ) Música 

( ) Literatura (livro e leitura, edição de livros, escrita 
criativa, 

etc.)  

( ) Teatro (Interpretação, encenação, dramaturgia, 
iluminação, 

maquiagem, figurino, etc.) 

( ) Produção artística 

( ) Audiovisual – Cinema, Vídeo, etc... 

( ) História e/ou Pesquisa 

( ) Dança 

( ) Artes Visuais (Pintura, Desenho, Design, 
Ilustração, Fotografia) 

( ) Escultura 

( ) Artesanato 

( ) Montagem técnica (som, luz, cenotécnica em 
teatro, cinema, show e/ou eventos etc.) 

( ) Biblioteca 

( ) Contação de histórias ou recitação 

( ) Arte de rua (animação ou intervenção urbana, 
hip-hop, grafitagem, etc.) 

( ) Cultura Popular (folguedos populares, folclore) 

( ) Cultura de tradição (raízes de cultos religiosos, 
gospel, manifestações comunitárias, etc.) 

( ) Outro ramo de atividade: (Marque e descreva 
aqui o tipo de atividade) 
_________________________________________ 

25 – Já possui seu Cadastro de Artista ou 
Profissional no 

Departamento de Cultura de Solânea? 

( ) Sim 

( ) Não 

(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o 
cadastro no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea) 

26 – Termo de concordância 

(Concorda com os termos do Edital de Incentivo à 
Formação e 

Preparação Artística?) 
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( ) Sim 

( ) Não estou de acordo 

 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 
 

EDITAL Nº 003/2020 
PRÊMIO ARTE EM CASA 

 
O Município de Solânea (PB), representado 

por seu prefeito constitucional, no uso de suas 
atribuições legais e com base nos termos da Lei 
Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e do 
Decreto Municipal 025/2020, e nas condições e 
exigências deste edital TORNA PÚBLICO que 
estão abertas as inscrições para o PRÊMIO ARTE 
EM CASA, destinado a premiar trabalhos criativos 
de qualquer área artística que sejam ou tenham 
sido criados e executados durante o período de 
isolamento social, onde serão selecionadas 
propostas de artistas solanenses, pertencentes a 
qualquer área da atuação artística, os quais tenham 
sido desenvolvidos em suas residências durante 
operíodo de isolamento social, em face da 
pandemia da Covid-19, objetivando o estímulo à 
criação artística e a consciência cidadã para o 
recolhimento domiciliar no combate à propagação 
do Novo Coronavírus. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 – O PRÊMIO ARTE EM CASA prevê a seleção de 
10 (dez) artistas que apresentem amostras de 
trabalhos desenvolvidos dentro de casa durante o 
período da pandemia relativa à Covid-19, de acordo 
com decretos governamentais quanto à duração do 
isolamento social. 

2 – As amostras dos trabalhos realizados deverão 
ser encaminhadas no ato da inscrição para o 
PRÊMIO ARTE EM CASA, em forma de fotografia, 
áudio, vídeo, texto escrito, links ou qualquer outro 
instrumento conforme o caso específico da 
linguagem artística, a ser anexado no campo da 
Ficha de Inscrição. 

DAS ETAPAS E PRAZOS 

3 - O presente edital será composto das seguintes 
etapas sucessivas 

a) Inscrições: 13/10/2020 a 23/10/2020: 

b) Avaliação e seleção: 24/10/2020 a 28/10/2020: 

c) Publicação dos selecionados: 29/10/2020; 

d) Período de Recurso: 30/10/2020 a 02/11/2020; 

e) Publicação do resultado do recurso: 03/11/2020; 

f) Prazo apresentação de documentação junto a 
Secretaria de Fazenda: 04/11/2020 a 06/11/2020; 

g) Liberação dos recursos: até 07/11/20201 

h) Realização dos projetos: até 25/12/2020: 

i) Apresentação da prestação de contas: até 
31/12/2020. 
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DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES 

4 – Poderão se inscrever ao Prêmio artistas de 
qualquer área de atuação, sejam profissionais ou 
iniciantes, com a apresentação de trabalhos em 
pintura, desenho, escultura, artesanato, 
performances cênicas, danças, moda, decoração 
ou qualquer outra linguagem da criação artística. 

5 - Os proponentes deverão ter idade mínima de 18 
(dezoito) anos. 

6 – Só poderão concorrer ao prêmio artistas que 
sejam naturais de Solânea/PB ou com domicílio 
comprovado no referido município por no mínimo 
há 06 (seis) meses, preenchendo a ficha de 
inscrição no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea, conforme anexo. 

7 – A obra submetida ao PRÊMIO ARTE EM CASA 
destina-se única e exclusivamente ao presente 
edital, de modo que, não poderá estar inscrita em 
outro edital da Prefeitura Municipal de Solânea 
dentro dos benefícios da Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc. 

8 – A inscrição poderá ser de trabalho individual ou 
coletivo. 

8.1. Entende-se por coletivo o que for realizado por 
grupos de teatro, equipes de 

filmagem, corpo de balé, bandas de música, corais, 
associações culturais ou qualquer entidade de 
expressão cultural, além de outras formas que 
envolvam mais de uma pessoa na criação e/ou 
execução. 

9 – Para a inscrição de trabalho coletivo, a mesma 
poderá ser feita tanto por um representante Pessoa 
Física, responsável pelas informações e 
recebimento do Prêmio, como por Pessoa Jurídica, 
se for o caso de alguma organização formal. 

10 – Estará automaticamente desclassificada 
qualquer inscrição de trabalho que não seja inédito, 
que não tenha sido criado durante o período a que 
se refere este edital (item 01), caso assim seja 
detectado por algum membro da Comissão de 
Avaliação e Seleção ou pelo Órgão Gestor da 
Cultura da Prefeitura Municipal de Solânea, bem 

como poderá ser anulado pela referida comissão, 
qualquer prêmio caso haja contestação consistente 
e comprobatória de qualquer candidato que 
porventura se sentir prejudicado, dentro do prazo 
do recurso. 

11 – No preenchimento da Ficha de Inscrição, o 
proponente deverá responder a todos os campos 
em aberto com as seguintes informações, bem 
como o envio dos anexos solicitados: 

a) – Identificação (Nome completo e nome artístico) 

b) – Gênero / Data de Nascimento / CPF 

c) – Endereço completo/contatos 

d) – Cidade natal 

e) – Comprovante de Residência 

f) – Descrição com histórico resumido das 
atividades 

g) – Título do trabalho 
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h) – Breve descrição do trabalho inscrito 

i) – Período em que a obra foi ou está sendo 
realizada 

j) – Anexo(s) com amostra(s) do trabalho inscrito 
(se já houver) 

k) – Descrição do trabalho que ainda será realizado 
(quando for o caso) 

l) – Aceite do Termo de Compromisso para entrega 
da obra finalizada 

m) – Nome da Pessoa Jurídica, grupo ou Espaço 
Informal (só para inscrição de 

obra coletiva) 

n) – CNPJ (se houver e só para inscrição de obra 
coletiva) 

o) – Nome da pessoa responsável (só para 
inscrição de obra coletiva) 

p) – Nome de artistas envolvidos (só para inscrição 
de obra coletiva) 

q) – Área artística do trabalho inscrito 

r) – Informação sobre Cadastro 

s) - Termo de concordância 

12 – É vedada a inscrição de profissionais que 
estarão integrando as Comissões de 
Acompanhamento e Fiscalização e a Comissão de 
Avaliação e Seleção, bem como de seus parentes 
até 2º grau e, também, de servidores da Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

13 - É vedada a inscrição em mais de um prêmio, 
no município de Solânea, para seleção de 
propostas no que se refere ao Auxílio Emergencial 
ao segmento cultural proposto pela Lei 
14.017/2020. 

14 – As inscrições estarão abertas por um período 
de 10 dias, a contar da data da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Município, e somente 
poderão ser feitas de modo online com o 
preenchimento do Formulário de Inscrição 
disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

15 – Todas as propostas inscritas serão avaliadas 
pela Comissão de Avaliação e 

Seleção, que será composta por no mínimo 03 
(três) avaliadores distribuídos em áreas 

de conhecimento artístico, convidados pela 
Prefeitura Municipal de Solânea e 

designados pela Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização, que farão a análise de mérito de todas 
as inscrições, para proceder com a escolha dos 10 
(dez) proponentes melhores avaliados. 

16 – O resultado será divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

16.1 - Os proponentes não selecionados terão um 
prazo de 05 dias, a contar da data de divulgação do 
resultado, para recorrer ou contestar qualquer 
premiação que esteja fora dos requisitos ou 
critérios deste edital. 
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16.2 - O recurso deverá ser devidamente 
elaborado, datado e assinado pelo interessado, o 
qual deverá fundamentar e comprovar a 
consistência de suas alegações. 

16.3 - O recurso deverá ser protocolado na sede da 
Procuradoria Jurídica do Município a rua 
Pernambuco, S/N – Centro de Solânea/PB, no 
horário das 08:00h às 12:00h, no prazo previsto 
neste edital. 

17 – Eventuais recursos ou contestações, serão 
analisados pela Comissão de Avaliação e Seleção, 
podendo ter apoio da Procuradoria Jurídica do 
Município no que couber. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

18 - Os recursos necessários para o 
desenvolvimento desta ação serão oriundos do 
Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 
Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de 
Cultura. 

18.1 - O aporte financeiro deste edital será 
destinado para premiação aos contemplados. 

DAS OBRIGAÇÕES 

19 - O proponente deverá apresentem amostras de 
trabalhos desenvolvidos dentro de casa durante o 
período da pandemia relativa à Covid-19, de acordo 
com decretos governamentais quanto à duração do 
isolamento social, preferencialmente, até 31 de 
dezembro de 2020 ou até 90 dias após a 
publicação do decreto nacional que põe fim ao 
período de calamidade pública. 

20 - Após o prazo estipulado para a execução do 
projeto no item 19 o contemplado deverá 
encaminhar à Departamento de Cultura de 
Solânea, em até 10 (dez) dias, Relatório Final 
detalhado de sua execução, com datas e locais das 
atividades, incluindo o registro dos resultados por 
meio de fotos digitalizadas, locais de apresentação, 
e documentos que comprovem as atividades 
realizadas. Esse relatório detalhado deverá ser 
entregue presencialmente na sede da Procuradoria 
Jurídica do municipio a rua Pernambuco, SN, 
centro – Solânea/PB. 

18 – É indispensável informar ao Departamento de 
Cultura de Solânea, quaisquer 

mudanças de endereço postal e eletrônico do (a) 
proponente selecionado (a). 

19 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

DO DIREITO DE IMAGEM 

20 – O proponente contemplado autoriza, com a 
sua inscrição, que sua apresentação e de seus 
participantes, inclusive nas atividades 
complementares, sejam fotografados e/ou gravados 
em áudio e vídeo por pessoas designadas pela 
Departamento de Cultura de Solânea para 
incorporação deste material ao acervo da Prefeitura 
Municipal de Solânea, bem como inclusão em 
materiais institucionais e divulgação em rádio, 
televisão, internet e outras mídias impressas, 
audiovisuais, digitais ou eletrônicas, sem ônus e por 
tempo indeterminado. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21 – Cada um dos 10 (dez) artistas selecionados 
receberá, a título de premiação pela obra, a 
importância de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), além 
do Certificado de Premiação a ser fornecido pela 
Prefeitura Municipal de Solânea, através do seu 
Órgão Gestor da Cultura. 

22 – Não havendo número suficiente de 
vencedores, seja por critérios técnicos ou por 
demanda de inscrições, o valor remanescente 
pertinente a este edital, será transferido para outras 
linhas de fomento que estejam previstas na Lei 
Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

23 – Após a divulgação do resultado e dos prazos 
recursais, o Departamento de Cultura convocará os 
candidatos selecionados para que apresentem 
junto à Secretaria Municipal da Fazenda os 
documentos necessários à liberação do pagamento 
do Prêmio – Certidões Negativas de débitos 
Federal, Estadual e Municipal, cópias de Identidade 
e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e 
indicação da Conta Bancária. 

24 – A inscrição para o presente edital implica na 
plena concordância com os seus termos. 

25 – O proponente premiado será responsável pela 
realização do (s) projeto (s) e dos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo 
qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Prefeitura Muncipal de Solânea. 

26 - A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: 
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música etc.) necessárias para a 

realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes. 

27 – Pode a Departamento de Cultura de Solânea 
verificar in loco o desenvolvimento da execução do 
projeto contemplado. 

28 - Os contemplados estarão sujeito às 
penalidades legais pela inexecução total ou 

parcial do projeto e, ainda, pela execução de seu 
projeto em desacordo com a descrição contida na 
proposta aprovada pela Comissão de Seleção. 

29 – Na ocorrência de qualquer dos fatos 
constantes no subitem anterior, obrigam-se os 
proponentes / contemplados a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação. 

30 – Os premiados autorizam, desde já, à 
Prefeitura Municipal de Solânea / Departamento de 
Cultura e ao Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial de Cultura, o direito de mencionar seu 
apoio e de utilizar em suas ações de difusão, 
quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, 
as peças publicitárias, fichas técnicas, material 
audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades 
dos projetos selecionados. 

31 – Os casos omissos relativos às disposições 
deste edital serão decididos pela Departamento de 
Cultura de Solânea, após apreciação da 
Procuradoria Municipal, ficando desde logo eleito o 
Foro da Comarca de Solânea, para dirimir 
eventuais questões relativas a este edital. 
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32 – O presente edital ficará à disposição dos 
interessados na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Solânea www.solanea.pb.gov.br. 

33 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

34 – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Órgão Gestor de Cultura, através do e-mail 
cultura.solanea@gmail.com. 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 
ANEXO ÚNICO: 
 
Caso queira submeter seu trabalho artístico ao 
PRÊMIO ARTE EM CASA, preencha na íntegra o 
formulário anexo: 
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 
003/2020 
 
(PRÊMIO ARTE EM CASA) 
 
01 – Identificação (nome completo) 
_________________________________________ 
02 – Nome Artístico _________________________ 
03 – Gênero 
( ) Feminino 
( ) Masculino 
( ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir: 
_________________ 
( ) Não quero informar 
04 – Data de nascimento ___ / ___ / ______ 

05 – Nº do CPF ____________________________ 
06 – Cidade Natal __________________________ 
07 – Endereço Completo 
_________________________________________
_________________________________________ 
08 – Comprovante de Residência (anexar cópia 
legível) ___________________________________ 
 
09 – Telefone/e-mail e outros tipos existentes de 
contato ___________________________________ 
10 – Descreva um breve histórico das suas 
atividades artísticas 
_________________________________________
_________________________________________ 
11 – Título do trabalho artístico submetido ao 
Prêmio ___________________________________ 
12 – Breve Descrição do trabalho inscrito 
_________________________________________
_________________________________________ 
13 – Período em que a obra foi ou está sendo 
realizada _________________________________ 
14 – Envie aqui um anexo com amostra do trabalho 
(caso o mesmo já esteja finalizado) 
_________________________________________ 
15 – Faça uma descrição do trabalho que ainda 
será realizado 
(Só preencher este campo caso o trabalho ainda 
não esteja feito ou finalizado) 
_________________________________________ 
16 – Termo de Compromisso 
 
DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO, QUE 
APRESENTEI PROJETO DE OBRA ARTÍSTICA 
COM INSCRIÇÃO NO “PRÊMIO ARTE EM CASA”, 
E QUE ESTAREI DISPONIBILIZANDO O 
REFERIDO TRABALHO À PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOLÂNEA, EM CASO DE MINHA 
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PREMIAÇÃO, PARA POSTERIOR EXPOSIÇÃO 
PÚBLICA DE TODOS OS TRABALHOS 
SELECIONADOS. 
( ) Concordo 
( ) Não Concordo 
(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá 
ser assinado na ocasião da entrega de outros 
documentos 
para abertura de processo de pagamento) 
17 – Nome da Pessoa Jurídica, grupo o espaço de 
cultura informal 
(Atenção: só preencher este campo em caso de 
inscrição de obra coletiva) 
_________________________________________
_________________________________________ 
18 – CNPJ (Somente para inscrição de obra 
coletiva, se houver CNPJ) ____________________ 
19 – Nome da pessoa responsável pelo trabalho 
coletivo (Atenção: só preencha este campo em 
caso de inscrição de obra coletiva) 
_________________________________________
_________________________________________ 
20 – Nomes dos artistas envolvidos 
(Atenção: só preencha este campo em caso de 
inscrição de obra coletiva) 
_________________________________________
_________________________________________ 
 
21 – Informe a área artística em o que trabalho 
inscrito se insere 
(Exemplos: Literatura / Artes Cênicas / Artes 
Visuais / Decoração, etc...) 
_________________________________________ 
 
22 – Já possui seu Cadastro de Artista na 
Prefeitura Municipal de Solânea? 
( ) Sim 
( ) Não 

(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o 
cadastro no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea) 
 
23 – Termo de concordância 
(Concorda com os termos do Edital Prêmio Faça 
em Casa?) 
( ) Sim 
( ) Não estou de acordo 
 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 
GABINETE DO PREFEITO 

EDITAL Nº 004/2020 

PRÊMIO TEM MÚSICA EM REDE 

 

 O Município de Solânea (PB), representado 
por seu prefeito constitucional, no uso de suas 
atribuições legais e com base nos termos da Lei 
Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e do 
Decreto Municipal 025/2020, e nas condições e 
exigências deste edital TORNA PÚBLICO que 
estão abertas as inscrições para o PRÊMIO TEM 
MÚSICA EM REDE, destinado a selecionar 
propostas de apresentações em modo virtual 
durante o período de Isolamento Social em face da 
pandemia da Covid-19. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1- O Presente Edital visa PREMIAR 10 (dez) 
propostas para realização de shows virtuais (lives), 
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ou gravados em vídeo, realizados DURANTE O 
PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19 – 
produzidos por artistas do município de Solânea, 
tais como cantores, instrumentistas ou bandas, 
produzidos de forma independente para exibição 
em plataformas virtuais e também nos canais de 
comunicação da Prefeitura Municipal de Solânea. 

2 - Poderão se inscrever artistas de qualquer 
gênero musical, para realização de show solo ou 
coletivo, seja vocal ou instrumental, ao vivo ou com 
vídeo gravado, no período da Pandemia do COVID-
19, a ser transmitido em qualquer canal de sua 
preferência e, também, nas plataformas e canais de 
comunicação da Prefeitura Municipal de Solânea. 

DAS ETAPAS E PRAZOS 

3 - O presente edital será composto das seguintes 
etapas sucessivas 

a) Inscrições: 13/10/2020 a 23/10/2020: 

b) Avaliação e seleção: 24/10/2020 a 28/10/2020: 

c) Publicação dos selecionados: 29/10/2020; 

d) Período de Recurso: 30/10/2020 a 02/11/2020; 

e) Publicação do resultado do recurso: 03/11/2020; 

f) Prazo apresentação de documentação junto a 
Secretaria de Fazenda: 04/11/2020 a 06/11/2020; 

g) Liberação dos recursos: até 07/11/20201 

h) Realização dos projetos: até 25/12/2020: 

i) Apresentação da prestação de contas: até 
31/12/2020. 

DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES 

4 – Poderão se inscrever ao Prêmio artistas de 
qualquer área de atuação, sejam profissionais ou 
iniciantes, para realização de show solo ou coletivo, 
seja vocal ou instrumental, ao vivo ou com vídeo 
gravado durante o período da Pandemia do COVID- 
19, a ser transmitido em qualquer canal de sua 
preferência e, também, nas plataformas e canais de 
comunicação da Prefeitura Municipal de Solânea. 

5 - Os proponentes deverão ter idade mínima de 18 
(dezoito) anos. 

6 – Só poderão concorrer ao prêmio artistas que 
sejam naturais de Solânea/PB ou com domicílio 
comprovado no referido município por no mínimo 
há 06 (seis) meses, preenchendo a ficha de 
inscrição no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea, conforme anexo. 

7 – As apresentações poderão ser de músicas 
autorais ou de outro repertório sob a total 
responsabilidade do artista proponente, quanto a 
direitos autorais. 

7.1 – No caso de o Participante apresentar peças 
musicais não autorais, pertencentes a terceiros, o 
participante deverá declarar, já no ato da inscrição, 
que é o único responsável pela execução das 
peças quanto aos direitos autorais. Para tanto, 
deverá assinar o Termo de Responsabilidade, parte 
integrante do Formulário de Inscrição, uma vez que 
o presente edital tem caráter de premiação. 

8 – A inscrição é individual em nome do artista com 
proposta de show solo ou, em caso de show 
coletivo, em nome do responsável pelo mesmo. 

9 – É de responsabilidade do artista, em caso de 
seleção, todo o aparato e logística para a sua 
apresentação, em espaço domiciliar ou qualquer 
cenário de sua preferência, inclusive em relação a 
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equipe de filmagem e aparelhagem técnica em 
geral. 

9.1 – A Prefeitura Municipal de Solânea poderá 
disponibilizar, caso seja de interesse do artista 
selecionado, algum espaço cultural do município 
que sirva de cenário para a apresentação, depois 
de analisar a solicitação do mesmo, levando em 
consideração a agenda e os critérios técnicos de 
utilização, sem presença de público e seguindo 
todas as medidas de segurança em face a 
pandemia do Covid-19. 

10 – Para a gravação dos shows selecionados, ou 
transmissão ao vivo, o artista deverá reunir apenas 
as pessoas necessárias à produção envolvidas com 
a execução técnica, artística e equipe de filmagem, 
evitando aglomeração e presença de público. 

11 – Os vídeos produzidos deverão incluir, seja em 
forma de locução ou caracteres, na abertura de sua 
exibição, informações do apoio institucional relativo 
à ação cultural, com as seguintes informações: 
ESTA APRESENTAÇÃO FOI SELECIONADA NO 
PRÊMIO “TEM MÚSICA EM REDE”, DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA, 
DENTRO DO PROGRAMA DE EMERGÊNCIAL DE 
FOMENTO A CULTURA NOS TERMOS DA LEI 
14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC. 

12 – Os artistas selecionados deverão encaminhar 
uma cópia do vídeo ao Órgão Gestor da Cultura da 
Prefeitura Municipal de Solânea (em caso de 
gravação), para que o mesmo seja transmitido 
também nas plataformas de comunicação da 
Prefeitura, ou fornecer o link do canal onde o show 
será transmitido (em caso de apresentação ao 
vivo). 

13 – No preenchimento da Ficha de Inscrição, o 
proponente deverá responder a todos os campos 
em aberto com as seguintes informações, bem 
como o envio dos anexos solicitados: 

a) – Identificação (Nome completo e nome artístico) 

b) – Gênero / Data de Nascimento / CPF 

c) – Endereço completo/contatos 

d) – Cidade natal 

e) – Comprovante de Residência 

f) – Breve resumo do currículo artístico 

g) – Anexos curriculares 

h) – Título do show a ser exibido 

i) – Descrição sobre o show 

j) – Se transmissão ao vivo ou gravada 

k) – Se apresentação solo ou coletiva 

l) – Gênero musical 

m) – Quantidade de pessoas envolvidas 

n) – Sobre os canais ou plataforma de transmissão 

o) – Tempo de duração do show 

p) – Informação sobre repertório autoral ou de 
terceiro(s) 

q) – Aceite do Termo de Responsabilidade sobre 
Direitos Autorais 

r) – Informação sobre Cadastro 

14 – É vedada a inscrição de profissionais que 
estarão integrando as Comissões de 
Acompanhamento e Fiscalização e a Comissão de 
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Avaliação e Seleção, bem como de seus parentes 
até 2º grau e, também, de servidores da Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

15 - É vedada a inscrição em mais de um prêmio, 
no município de Solânea, para seleção de 
propostas no que se refere ao Auxílio Emergencial 
ao segmento cultural proposto pela Lei 
14.017/2020. 

16 – As inscrições estarão abertas por um período 
de 10 dias, a contar da data da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Município, e somente 
poderão ser feitas de modo online com o 
preenchimento do Formulário de Inscrição 
disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

17 – Todas as propostas inscritas serão avaliadas 
pela Comissão de Avaliação e Seleção, que será 
composta por no mínimo 03 (três) avaliadores 
distribuídos em áreas de conhecimento artístico, 
convidados pela Prefeitura Municipal de Solânea e 
designados pela Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização, que farão a análise de mérito de todas 
as inscrições, para proceder com a escolha dos 10 
(dez) proponentes melhores avaliados. 

18 – O resultado será divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

18.1. Os proponentes não selecionados terão um 
prazo de 05 dias, a contar da data de divulgação do 
resultado, para recorrer ou contestar qualquer 
premiação que esteja fora dos requisitos ou 
critérios deste edital. 

18.2. O recurso deverá ser devidamente elaborado, 
datado e assinado pelo interessado, o qual deverá 

fundamentar e comprovar a consistência de suas 
alegações. 

18.3. O recurso deverá ser protocolado na sede da 
Procuradoria Jurídica do Município a rua 
Pernambuco, S/N – Centro de Solânea/PB, no 
horário das 08:00h às 12:00h, no prazo previsto 
neste edital. 

19 – Eventuais recursos ou contestações, serão 
analisados pela Comissão de Avaliação e Seleção, 
podendo ter apoio da Procuradoria Jurídica do 
Município no que couber. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

20 - Os recursos necessários para o 
desenvolvimento desta ação serão oriundos do 
Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 
Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de 
Cultura. 

20.1 - O aporte financeiro deste edital será 
destinado para premiação aos contemplados. 

DAS OBRIGAÇÕES 

21 - O proponente deverá apresentar show solo ou 
coletivo, seja vocal ou instrumental, ao vivo ou com 
vídeo gravado durante o período da Pandemia do 
COVID-19, a ser transmitido em qualquer canal de 
sua preferência e, também, nas plataformas e 
canais de comunicação da Prefeitura Municipal de 
Solânea, até 31 de dezembro de 2020. 

22 - Após o prazo estipulado para a execução do 
projeto no item 21 o contemplado deverá 
encaminhar à Departamento de Cultura de 
Solânea, até 10 (dez) dias após, Relatório Final 
detalhado de sua execução, com datas e locais das 
atividades, incluindo o registro dos resultados por 
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meio de fotos digitalizadas, locais de apresentação, 
e documentos que comprovem as atividades 
realizadas. Esse relatório detalhado deverá ser 
entregue presencialmente na sede da Procuradoria 
Jurídica do municipio a rua Pernambuco, SN, 
centro – Solânea/PB. 

23 – É indispensável informar a Departamento de 
Cultura de Solânea, quaisquer mudanças de 
endereço postal e eletrônico do (a) proponente 
selecionado (a). 

24 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

DO DIREITO DE IMAGEM 

25 – O proponente contemplado autoriza, com a 
sua inscrição, que sua apresentação e de seus 
participantes, inclusive nas atividades 
complementares, sejam fotografados e/ou gravados 
em áudio e vídeo por pessoas designadas pela 
Departamento de Cultura de Solânea para 
incorporação deste material ao acervo da Prefeitura 
Municipal de Solânea, bem como inclusão em 
materiais institucionais e divulgação em rádio, 
televisão, internet e outras mídias impressas, 
audiovisuais, digitais ou eletrônicas, sem ônus e por 
tempo indeterminado. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26 – Cada uma das 10 (dez) propostas 
selecionadas receberá, a título de premiação pela 
obra, a importância de R$ 1.300,00 (Hum Mil e 
Trezentos Reais), além do Certificado de 
Premiação a ser fornecido pela Prefeitura Municipal 
de Solânea, através do seu Órgão Gestor da 
Cultura. 

27 – Não havendo número suficiente de 
vencedores, seja por critérios técnicos ou por 
demanda de inscrições, o valor remanescente 
pertinente a este edital, será transferido para outras 
linhas de fomento que estejam previstas na Lei 
Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

28 – Após a divulgação do resultado e dos prazos 
recursais, o Departamento de Cultura convocará os 
candidatos selecionados para que apresentem 
junto à Secretaria Municipal da Fazenda os 
documentos necessários à liberação do pagamento 
do Prêmio – Certidões Negativas de débitos 
Federal, Estadual e Municipal, cópias de Identidade 
e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e 
indicação da Conta Bancária. 

29 – A inscrição para o presente edital implica na 
plena concordância com os seus termos. 

30 – O proponente premiado será responsável pela 
realização do (s) projeto (s) e dos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo 
qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Prefeitura Muncipal de Solânea. 

31 - A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: 
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música etc.) necessárias para a 
realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes. 

32 – Pode a Departamento de Cultura de Solânea 
verificar in loco o desenvolvimento da execução do 
projeto contemplado. 

33 - Os contemplados estarão sujeito às 
penalidades legais pela inexecução total ou parcial 
do projeto e, ainda, pela execução de seu projeto 
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em desacordo com a descrição contida na proposta 
aprovada pela Comissão de Seleção. 

34 – Na ocorrência de qualquer dos fatos 
constantes no subitem anterior, obrigam-se os 
proponentes / contemplados a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação. 

35 – Os premiados autorizam, desde já, à 
Prefeitura Municipal de Solânea / Departamento de 
Cultura e ao Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial de Cultura, o direito de mencionar seu 
apoio e de utilizar em suas ações de difusão, 
quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, 
as peças publicitárias, fichas técnicas, material 
audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades 
dos projetos selecionados. 

36 – Os casos omissos relativos às disposições 
deste edital serão decididos pela Departamento de 
Cultura de Solânea, após apreciação da 
Procuradoria Municipal, ficando desde logo eleito o 
Foro da Comarca de Solânea, para dirimir 
eventuais questões relativas a este edital. 

37 – O presente edital ficará à disposição dos 
interessados na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Solânea www.solanea.pb.gov.br. 

38 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

39 – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Órgão Gestor de Cultura, através do e-mail 

cultura.solanea@gmail.com. 

Solânea, 18 de setembro de 2020 
Kayser Nogueira da Rocha Pinto 

Prefeito 
 

ANEXO ÚNICO: 

Caso queira se inscrever no edital do Prêmio TEM 
MÚSICA EM REDE, preencha naíntegra o 
formulário anexo: 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 
004/2020 (PRÊMIO TEM MÚSICA EM REDE) 

 

01 – Identificação (nome completo) 
_________________________________________ 

02 – Nome Artístico _________________________ 

03 – Gênero 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

( ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir: 
_________________ 

( ) Não quero informar 

04 – Data de nascimento ___ / ___ / ______ 

05 – Nº do CPF ____________________________ 

06 – Cidade Natal __________________________ 

07 – Endereço Completo 

_________________________________________
_________________________________________ 

08 – Comprovante de Residência (anexar cópia 
legível) 
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09 – Telefone/email e outros tipos existentes de 
contato ___________________________________ 

10 – Breve resumo do seu currículo artístico 

_________________________________________
_________________________________________ 

11 – Anexos comprobatórios das suas atividades 
curriculares na área 

(Insira o que tiver de links ou imagens de 
divulgação do seu trabalho (Youtube, Facebook, 
reportagens, etc....) 

_________________________________________ 

12 – Título do show a ser exibido 

_________________________________________ 

13 – Descreva o que é e como será o show 

_________________________________________ 

14 – Gênero musical 

(Exemplos: Forró, MPB, Mesclado, Gospel, etc...) 

_________________________________________ 

15 – Como será a transmissão 

( ) Ao vivo 

( ) Gravada 

16 – Será uma apresentação solo ou coletiva? 

_________________________________________ 

17 – Terá acompanhamento de banda? 

( ) Sim 

( ) Não 

18 – Informe aqui a quantidade de pessoas que 
estarão envolvidas na apresentação 

_________________________________________ 

19 – Informe os canais ou plataforma onde 
pretende veicular a apresentação 

_________________________________________ 

20 – Informe a previsão do tempo de duração do 
show 

_________________________________________ 

21 – Marque a informação correta sobre o 
repertório do show 

( ) Autoral 

( ) Não autoral 

( ) Mesclado 

22 – Termo de Responsabilidade 

DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM 
A MINHA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO “TEM MÚSICA 
EM REDE”, PROMOVIDO PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOLÂNEA, QUE SOU 
TOTALMENTE RESPONSÁVEL PELO 
REPERTÓRIO MUSICAL QUE ESTAREI 
APRESENTANDO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO A 
DIREITOS AUTORAIS. 

( ) Concordo 

( ) Não Concordo 

(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá 
ser assinado na ocasião da entrega de outros 
documentos para abertura de processo de 
pagamento) 
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23 – Já possui seu Cadastro de Artista no Órgão 
Gestor da Cultura de Solânea/PB? 

( ) Sim 

( ) Não 

(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o 
cadastro no site da Prefeitura Municipal Solânea) 

24 – Termo de concordância 

(Concorda com os termos do edital do Prêmio TEM 
MÚSICA EM REDE?) 

( ) Sim 

( ) Não estou de acordo 

 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

EDITAL Nº 005/2020 - PRÊMIO EU CANTO 
SOLÂNEA 

 

 O Município de Solânea (PB), representado 
por seu prefeito constitucional, no uso de suas 
atribuições legais e com base nos termos da Lei 
Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e do 
Decreto Municipal 025/2020, e nas condições e 
exigências deste edital TORNA PÚBLICO que 
estão abertas as inscrições para o PRÊMIO EU 
CANTO SOLÂNEA, destinado a selecionar 

propostas de produções inéditas de músicas feitas 
por compositores SOLANENSES, que faça 
referência ao município de Solânea/PB, mais 
precisamente sua história, cultura e belezas de uma 
forma geral. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 - O Presente Edital objetiva a promoção e 
reconhecimento do trabalho autorais de artistas da 
música do município, e ainda divulgar e incentivar a 
criação musical e revelar talentos, bem como a 
elevação da história e da cultura da cidade, onde 
premiará 10 (dez) propostas com músicas inéditas 
que faça referência ao município de Solânea/PB, 
mais precisamente sua história, cultura e belezas 
de uma forma geral. 

2 - Poderão se inscrever artistas de qualquer 
gênero musical, que deverão apresentar uma 01 
(uma) música autoral a ser entregue em formado 
mp3 e a ser exibida pelos canais da Prefeitura 
Municipal de Solânea 

DAS ETAPAS E PRAZOS 

3 - O presente edital será composto das seguintes 
etapas sucessivas 

a) Inscrições: 13/10/2020 a 23/10/2020: 

b) Avaliação e seleção: 24/10/2020 a 28/10/2020: 

c) Publicação dos selecionados: 29/10/2020; 

d) Período de Recurso: 30/10/2020 a 02/11/2020; 

e) Publicação do resultado do recurso: 03/11/2020; 

f) Prazo apresentação de documentação junto a 
Secretaria de Fazenda: 04/11/2020 a 06/11/2020; 

g) Liberação dos recursos: até 07/11/20201 
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h) Realização dos projetos: até 25/12/2020: 

i) Apresentação da prestação de contas: até 
31/12/2020. 

DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES 

4 – Poderão se inscrever artistas da área da música 
de qualquer gênero musical, para realização da 
produção de sua música autoral, seja solo ou 
coletivo, com obrigatoriedade do vocal e 
composição do instrumental, a ser entregue a 
Prefeitura Municipal de Solânea em arquivo no 
formato mp3 ou fornecer o link onde seja possível 
baixar o arquivo da música no referido formato, 
para posterior transmissão nas plataformas e 
canais de comunicação oficiais do município. 

5 - Os proponentes deverão ter idade mínima de 18 
(dezoito) anos. 

6 – Só poderão concorrer ao prêmio artistas que 
sejam naturais de Solânea/PB ou com domicílio 
comprovado no referido município por no mínimo 
há 06 (seis) meses, preenchendo a ficha de 
inscrição no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea, conforme anexo. 

6.1 – Considera-se inédita a composição que ainda 
não tenha sido objeto de comunicação ou 
transmissão ao público, sob qualquer forma, ou 
fixação de qualquer natureza, seja de forma integral 
ou parcial. O candidato deve, no momento da 
inscrição, declarar e se responsabilizar pelo caráter 
inédito da obra, seja em relação à letra, seja em 
relação à música. 

6.2 - O material sonoro que estiver inaudível e/ou 
identificado de forma confusa será 
automaticamente desclassificado. 

6.3 - Apenas será permitida a apresentação de uma 
única música por artista inscrito. 

6.4 - Serão desclassificadas as músicas cujo 
conteúdo seja considerado grosseiro, incitando a 
violência ou qualquer tipo de preconceito. 

7 – A inscrição é individual em nome do artista com 
proposta da música autoria ou, em caso de autoria 
coletiva, em nome do responsável pelo grupo. 

8 – É de responsabilidade do artista, em caso de 
seleção, todo o aparato e logística para a produção 
da sua música autoral, inclusive em relação a 
equipe técnica e profissionais gerais responsáveis 
pela produção do arquivo final mp3. 

9 – O candidato selecionado deverá enviar a letra 
da música registrada em Cartório, no prazo máximo 
de até 72 (setenta e duas) horas, a partir da 
divulgação do resultado, através do e-mail 
cultura.solanea@gmial.com. Caso não o faça, a 
proposta será automaticamente desclassificada. 

10 – Os arquivos de áudios produzidos deverão 
incluir, na sua introdução, antes de 

iniciar a música, seja em forma de locução, ou 
dentro da proposta da música, informações do 
apoio institucional relativo à ação cultural, com as 
seguintes informações: ESTA MUSICA FOI 
SELECIONADA NO “PRÊMIO EU CANTO 
SOLÂNEA”, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOLÂNEA, DENTRO DO PROGRAMA DE 
EMERGÊNCIA E FOMENTO A CULTURA, NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL 14.017/2020 – LEI 
ALDIR BLANC. 

11 – No preenchimento da Ficha de Inscrição, o 
proponente deverá responder a todos os campos 
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em aberto com as seguintes informações, bem 
como o envio dos anexos solicitados: 

a) – Identificação (Nome completo e nome artístico) 

b) – Gênero / Data de Nascimento / CPF 

c) – Endereço completo/contatos 

d) – Cidade natal 

e) – Comprovante de Residência 

f) – Breve resumo do currículo artístico 

g) – Anexos curriculares 

h) – Título da música autoral 

i) – Descrição sobre a música (letra da música 
completa) 

j) – Inspiração para a composição da letra e da 
música como um todo 

k) – Se apresentação solo ou coletiva 

l) – Gênero musical 

m) – Quantidade de pessoas envolvidas 

n) – Onde sua música será produzida 

o) – Tem outras músicas autorais, cite algumas. 

p) – Link de apresentação ou rede social do artista. 

q) – Aceite do Termo de Responsabilidade sobre 
Direitos Autorais 

r) – Informação sobre Cadastro 

12 – É vedada a inscrição de profissionais que 
estarão integrando as Comissões de 
Acompanhamento e Fiscalização e a Comissão de 
Avaliação e Seleção, bem como de seus parentes 

até 2º grau e, também, de servidores da Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

13 - É vedada a inscrição em mais de um prêmio, 
no município de Solânea, para seleção de 
propostas no que se refere ao Auxílio Emergencial 
ao segmento cultural proposto pela Lei 
14.017/2020. 

14 – As inscrições estarão abertas por um período 
de 10 dias, a contar da data da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Município, e somente 
poderão ser feitas de modo online com o 
preenchimento do Formulário de Inscrição 
disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

15 – Todas as propostas inscritas serão avaliadas 
pela Comissão de Avaliação e Seleção, que será 
composta por no mínimo 03 (três) avaliadores 
distribuídos em áreas de conhecimento artístico, 
convidados pela Prefeitura Municipal de Solânea e 
designados pela Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização, que farão a análise de mérito de todas 
as inscrições, para proceder com a escolha dos 10 
(dez) proponentes melhores avaliados. 

16 – O resultado será divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

17.1 - Os proponentes não selecionados terão um 
prazo de 03 dias, a contar da data de divulgação do 
resultado, para recorrer ou contestar qualquer 
premiação que esteja fora dos requisitos ou 
critérios deste edital. 

17.2 - O recurso deverá ser devidamente 
elaborado, datado e assinado pelo interessado, o 
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qual deverá fundamentar e comprovar a 
consistência de suas alegações. 

17.3 - O recurso deverá ser protocolado na sede da 
Procuradoria Jurídica do Município a rua 
Pernambuco, S/N – Centro de Solânea/PB, no 
horário das 08:00h às 12:00h, no prazo previsto 
neste edital. 

18 - Eventuais recursos ou contestações, serão 
analisados pela Comissão de Avaliação e Seleção, 
podendo ter apoio da Procuradoria Jurídica do 
Município no que couber. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

19 - Os recursos necessários para o 
desenvolvimento desta ação serão oriundos do 
Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 
Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de 
Cultura. 

19.1 - O aporte financeiro deste edital será 
destinado para premiação aos contemplados. 

DAS OBRIGAÇÕES 

20 - O proponente deverá realizar a produção de 
música autoral, seja solo ou coletivo, com 
obrigatoriedade do vocal e composição do 
instrumental, que faça referência ao município de 
Solânea/PB, mais precisamente sua história, 
cultura e belezas de uma forma geral, a ser 
entregue a Prefeitura Municipal de Solânea em 
arquivo no formato mp3 ou fornecer o link onde seja 
possível baixar o arquivo da música no referido 

formato, para posterior transmissão nas 
plataformas e canais de comunicação oficiais do 
município, em até 90 dias após a publicação do 

decreto que põe fim ao período de calamidade 
publica no Brasil. 

21 - Após o prazo estipulado para a execução do 
projeto no item 20 o contemplado deverá 
encaminhar à Departamento de Cultura de 
Solânea, até 10 (dez) dias, Relatório Final 
detalhado de sua execução, com datas e locais das 
atividades, incluindo o registro dos resultados por 
meio de fotos digitalizadas, locais de apresentação, 
e documentos que comprovem as atividades 
realizadas. Esse relatório detalhado deverá ser 
entregue presencialmente na sede da Procuradoria 
Jurídica do municipio a rua Pernambuco, SN, 
centro – Solânea/PB. 

22 – É indispensável informar a Departamento de 
Cultura de Solânea, quaisquer mudanças de 
endereço postal e eletrônico do (a) proponente 
selecionado (a). 

23 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

DO DIREITO DE IMAGEM 

24 – O proponente contemplado autoriza, com a 
sua inscrição, que sua apresentação e de seus 
participantes, inclusive nas atividades 
complementares, sejam fotografados e/ou gravados 
em áudio e vídeo por pessoas designadas pela 
Departamento de Cultura de Solânea para 
incorporação deste material ao acervo da Prefeitura 
Municipal de Solânea, bem como inclusão em 
materiais institucionais e divulgação em rádio, 
televisão, internet e outras mídias impressas, 
audiovisuais, digitais ou eletrônicas, sem ônus e por 
tempo indeterminado. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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25 – Cada uma das 10 (dez) propostas 
selecionadas receberá, a título de premiação pela 
obra a importância de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) 
a título de Prêmio, totalizando o valor de R$ 
20.000,00 (Vinte Mil Reais) para o PRÊMIO EU 
CANTO SOLÂNEA. 

26 – Não havendo número suficiente de 
vencedores, seja por critérios técnicos ou por 
demanda de inscrições, o valor remanescente 
pertinente a este edital, será transferido para outras 
linhas de fomento que estejam previstas na Lei 
Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

27 – Após a divulgação do resultado e dos prazos 
recursais, o Departamento de Cultura convocará os 
candidatos selecionados para que apresentem 
junto à Secretaria Municipal da Fazenda os 
documentos necessários à liberação do pagamento 
do Prêmio – Certidões Negativas de débitos 
Federal, Estadual e Municipal, cópias de Identidade 
e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e 
indicação da Conta Bancária. 

28 – A inscrição para o presente edital implica na 
plena concordância com os seus termos. 

29 – O proponente premiado será responsável pela 
realização do (s) projeto (s) e dos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo 
qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Prefeitura Muncipal de Solânea. 

30 - A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: 
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música etc.) necessárias para a 
realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes. 

31 – Pode a Departamento de Cultura de Solânea 
verificar in loco o desenvolvimento da execução do 
projeto contemplado. 

32 - Os contemplados estarão sujeito às 
penalidades legais pela inexecução total ou parcial 
do projeto e, ainda, pela execução de seu projeto 
em desacordo com a descrição contida na proposta 
aprovada pela Comissão de Seleção. 

33 – Na ocorrência de qualquer dos fatos 
constantes no subitem anterior, obrigam-se os 
proponentes / contemplados a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação. 

34 – Os premiados autorizam, desde já, à 
Prefeitura Municipal de Solânea / Departamento de 
Cultura e ao Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial de Cultura, o direito de mencionar seu 
apoio e de utilizar em suas ações de difusão, 
quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, 
as peças publicitárias, fichas técnicas, material 
audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades 
dos projetos selecionados. 

35 – Os casos omissos relativos às disposições 
deste edital serão decididos pela Departamento de 
Cultura de Solânea, após apreciação da 
Procuradoria Municipal, ficando desde logo eleito o 
Foro da Comarca de Solânea, para dirimir 
eventuais questões relativas a este edital. 

36 – O presente edital ficará à disposição dos 
interessados na página eletrônica da 

Prefeitura Municipal de Solânea 
www.solanea.pb.gov.br. 
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37 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

38 – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Órgão Gestor de Cultura, através do e-mail 

cultura.solanea@gmail.com. 

 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

ANEXO ÚNICO: 

Caso queira se inscrever no edital do Prêmio TEM 
MÚSICA EM REDE, preencha na íntegra o 
formulário anexo: 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 
005/2020 (PRÊMIO EU CANTO SOLÂNEA) 

 

01 – Identificação (nome completo) 
_________________________________________ 

02 – Nome Artístico: ________________________ 

03 – Gênero 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

( ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir: 
_________________ 

( ) Não quero informar 

04 – Data de nascimento: ____ / ___ / ______ 

05 – Nº do CPF: ___________________________ 

06 – Cidade Natal: __________________________ 

07 – Endereço Completo: ____________________ 

08 – Comprovante de Residência (anexar cópia 
legível): __________________________________ 

09 – Telefone/e-mail e outros tipos existentes de 
contato: __________________________________ 

10 – Breve resumo do seu currículo artístico 

_________________________________________
_________________________________________ 

11 – Anexos comprobatórios das suas atividades 
curriculares na área 

(Insira o que tiver de links ou imagens de 
divulgação do seu trabalho (Youtube, Facebook, 
reportagens, etc....) 

__________________________________ 

12 – Título da música autoral a ser produzida 

__________________________________ 

13 – Descrição sobre a música (letra completa) 

_________________________________________
___________________________________ 

14 – Gênero musical 

(Exemplos: Forró, MPB, Mesclado, Gospel, etc...) 

_________________________________________
_________________________________________ 

15 – Condição de autoria da música 
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( ) Individual 

( ) Coletiva 

16 – Se coletiva, descreva os nomes e 
participações dos artistas envolvidos? 

_________________________________________
_________________________________________ 

17 – Onde sua música será produzida? 

( ) Estúdio profissional de música 

( ) Estúdio amador 

18 – Informe aqui a quantidade de pessoas que 
estarão envolvidas na apresentação 

__________________________________ 

19 – Tem outras músicas autorais, cite algumas. 

__________________________________ 

20 – Informe um link de apresentação ou rede 
social do artista ou grupo. 

__________________________________ 

22 – Termo de Responsabilidade 

DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM 
A MINHA INSCRIÇÃO NO “PRÊMIO EU CANTO 
SOLÂNEA”, PROMOVIDO PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOLÂNEA, QUE SOU DETENTOR 
DOS DIREITOS AUTORIAS DA MUSICA QUE 
ESTAREI APRESENTANDO, INCLUSIVE DE SUA 
COMPOSIAÇÃO COMO UM TODO. 

( ) Concordo 

( ) Não Concordo 

(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá 
ser assinado na ocasião da entrega de outros 
documentos 

para abertura de processo de pagamento) 

23 – Já possui seu Cadastro de Artista no Órgão 
Gestor da Cultura de Solânea/PB? 

( ) Sim 

( ) Não 

(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o 
cadastro no site da Prefeitura Municipal Solânea) 

24 – Termo de concordância 

(Concorda com os termos do edital do Prêmio TEM 
MÚSICA EM REDE?) 

( ) Sim 

( ) Não estou de acordo 

 
Solânea, 13 de outubro de 2020. 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 
Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 
 

EDITAL Nº 006/2020 - PRÊMIO JACOB SOARES 
PEREIRA DE AUDIOVISUAL 

 O Município de Solânea (PB), representado 
por seu prefeito constitucional, no uso de suas 
atribuições legais e com base nos termos da Lei 
Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e do 
Decreto Municipal 025/2020, e nas condições e 
exigências deste edital TORNA PÚBLICO que 
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estão abertas as inscrições para o PRÊMIO JACOB 
SOARES PEREIRA DE AUDIOVISUAL, destinado 
a selecionar propostas para realização de filmes de 
curta metragem em Solânea/PB, na linha 
documental ou ficcional de livre imaginação, 
podendo ser um de tema livre e outro com qualquer 
abordagem em torno da pandemia da Covid-19, 
preferencialmente. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 – Este concurso é denominado de PRÊMIO 
JACOB SOARES PEREIRA DE AUDIOVISUAL em 
homenagem póstuma a Jacob Soares Pereira, ex-
prefeito de Solânea, amante da cultura que 
incentivou e popularizou o acesso a arte 
cinematográfica na década de 70 no município, 
através da construção do Cinema e Teatro 
Municipal na cidade, durante a sua gestão. 

2 – O Presente Edital visa selecionar e premiar 02 
(dois) projetos de curta- metragem, tanto de ficção 
como documental, realizados por artistas 
independentes ou profissionais do setor do 
audiovisual. 

3 – Poderão ser premiados tanto artistas 
experientes como iniciantes, desde que 
demonstrem capacidade ou conhecimento básico 
para realização de uma obra em audiovisual com 
um conceito bem definido, sinopse de roteiro bem 
criativa e argumentação técnica devidamente 
fundamentada de como pretende realizar a obra, ou 
de como a mesma já vem sendo realizada, se for o 
caso. 

4 – Não há restrição quanto aos recursos técnicos a 
serem utilizados na produção dos filmes, sejam 
profissionais ou caseiros, câmeras digitais e até 

aparelhos de celular, considerando-se 
primordialmente o conceito da criatividade. 

5. DAS ETAPAS E PRAZOS 

5.1. O presente edital será composto das seguintes 
etapas sucessivas 

a) Inscrições: 13/10/2020 a 23/10/2020: 

b) Avaliação e seleção: 24/10/2020 a 28/10/2020: 

c) Publicação dos selecionados: 29/10/2020; 

d) Período de Recurso: 30/10/2020 a 02/11/2020; 

e) Publicação do resultado do recurso: 03/11/2020; 

f) Prazo apresentação de documentação junto a 
Secretaria de Fazenda: 04/11/2020 a 06/11/2020; 

g) Liberação dos recursos: até 07/11/20201 

h) Realização dos projetos: até 25/12/2020: 

i) Apresentação da prestação de contas: até 
31/12/2020. 

DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES 

6 – A inscrição no PRÊMIO JACOB SOARES 
PEREIRA DE AUDIOVISUAL é exclusiva para 
artistas naturais de Solânea/PB ou com domicílio 
comprovado no referido município por no mínimo 
há 06 (seis) meses, bem como para produtoras de 
vídeo, agências ou empresas de audiovisual 
também do município, com a devida comprovação 
de endereço, com no mínimo 06 (seis) meses de 
funcionamento nesta cidade. 

7 – Só serão aceitas inscrições de projetos de 
filmes inéditos, entendendo-se por Inéditos apenas 
aqueles que ainda não tenham estreado. 
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7.1 – Serão considerados para fins de inscrição, os 
trabalhos que já estejam em andamento ou que 
tenham sido interrompidos como consequência do 
distanciamento social ou por outros motivos de 
qualquer natureza. 

8 – Os proponentes poderão inscrever projetos de 
filmes com temas de livre escolha, 

documental ou de ficção, desde que não tenha 
conteúdo de preconceito relativo à raça, credo, 
opção sexual, gênero ou outros valores sociais. 

9 - Os proponentes deverão ter idade mínima de 18 
(dezoito) anos. 

10 - Os dois filmes selecionados deverão ter 
inclusas em sua edição, preferencialmente na 
abertura, as informações relativas à sua seleção 
neste concurso, com destaque para os seguintes 
caracteres: ESTE FILME FOI SELECIONADO NO 
EDITAL DO “PRÊMIO JACOB SOARES PEREIRA 
DE AUDIOVISUAL”, DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOLÂNEA, COMO PARTE DAS AÇÕES DE 
EMERGÊNCIA E FOMENTO A CULTURA DA LEI 
14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC. 

11 – No preenchimento da Ficha de Inscrição, o 
proponente deverá responder a todos os campos 
em aberto com as seguintes informações, bem 
como o envio dos anexos solicitados: 

a) – Identificação (Nome completo ou Razão Social) 

b) – CPF ou CNPJ 

c) – Responsável (em caso de Pessoa Jurídica) 

d) – Gênero 

e) – Data de Nascimento 

f) – Endereço completo/contatos 

g) – Cidade natal 

h) – Comprovante de residência ou da empresa 

i) – Breve currículo artístico (empresa ou pessoa 
física) 

j) – Anexos curriculares 

k) – Título do filme 

l) – Sinopse do filme 

m) – Gênero da obra (Documentário, Ficção, 
Animação) 

n) – Abordagem temática 

o) – Informação sobre ineditismo 

p) – Roteirista 

q) – Quem vai dirigir 

r) – Informação sobre experiências anteriores 

s) – Sobre locações 

t) – Equipamentos técnicos 

u) – Quantidade de artistas envolvidos 

v) – Quantidade de técnicos envolvidos 

w) – Sobre outros tipos de patrocínio 

x) – Aceite do Termo de Responsabilidade com 
Direitos Autorais 

y) – Informação sobre Cadastro 

12 – É vedada a inscrição de profissionais que 
estarão integrando as Comissões de 
Acompanhamento e Fiscalização e a Comissão de 
Avaliação e Seleção, bem como de seus parentes 
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até 2º grau e, também, de servidores da Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

13 - É vedada a inscrição em mais de um prêmio, 
no município de Solânea, para seleção de 
propostas no que se refere ao Auxílio Emergencial 
ao segmento cultural proposto pela Lei 
14.017/2020. 

14 – As inscrições estarão abertas por um período 
de 10 dias, a contar da data da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Município, e somente 
poderão ser feitas de modo online com o 
preenchimento do Formulário de Inscrição 
disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

15 – Todas as propostas inscritas serão avaliadas 
pela Comissão de Avaliação e Seleção, que será 
composta por no mínimo 03 (três) avaliadores 
distribuídos em áreas de conhecimento artístico, 
convidados pela Prefeitura Municipal de Solânea e 
designados pela Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização, que farão a análise de mérito de todas 
as inscrições, para proceder com a escolha dos 02 
(dois) proponentes melhores avaliados. 

16 – Apesar das abordagens de livre escolha, a 
Comissão de Seleção terá, como um dos critérios 
de prioridade, a seleção de um projeto de tema livre 
e outro com abordagem em torno da pandemia da 
Covid-19, caso haja demanda de inscrições com 

esse tipo de temática. 

17 – O resultado será divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Solânea.  

17.1. Os proponentes não selecionados terão um 
prazo de 03 dias, a contar da data de divulgação do 
resultado, para recorrer ou contestar qualquer 
premiação que esteja fora dos requisitos ou 
critérios deste edital. 

17.2. O recurso deverá ser devidamente elaborado, 
datado e assinado pelo interessado, o qual deverá 
fundamentar e comprovar a consistência de suas 
alegações. 

17.3. O recurso deverá ser protocolado na sede da 
Procuradoria Jurídica do Município a rua 
Pernambuco, S/N – Centro de Solânea/PB, no 
horário das 08:00h às 12:00h, no prazo previsto 
neste edital. 

18 – Eventuais recursos ou contestações, serão 
analisados pela Comissão de Avaliação e Seleção, 
podendo ter apoio da Procuradoria Jurídica do 
Município no que couber. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

19 - Os recursos necessários para o 
desenvolvimento desta ação serão oriundos do 
Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 
Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de 
Cultura. 

19.1 - O aporte financeiro deste edital será 
destinado para premiação aos contemplados. 

DAS OBRIGAÇÕES 

20 - O proponente deverá realizar filme de curta 
metragem em Solânea/PB, na linha documental ou 
ficcional de livre imaginação, podendo ser uma 
abordagem em torno da pandemia da Covid-19, 
preferencialmente, entregue em até 90 dias após a 
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publicação do Decreto de Fim de Calamidade 
Publica no Brasil. 

21 - Após o prazo estipulado para a execução do 
projeto no item 20 o contemplado deverá 
encaminhar à Departamento de Cultura de 
Solânea, até 10 (dez) dias após, Relatório Final 
detalhado de sua execução, com datas e locais das 
atividades, incluindo o registro dos resultados por 
meio de fotos digitalizadas, locais de apresentação, 
e documentos que comprovem as atividades 
realizadas. Esse relatório detalhado deverá ser 
entregue presencialmente na sede da Procuradoria 
Jurídica do municipio a rua Pernambuco, SN, 
centro – Solânea/PB. 

22 – É indispensável informar a Departamento de 
Cultura de Solânea, quaisquer mudanças de 
endereço postal e eletrônico do (a) proponente 
selecionado (a). 

23 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

DO DIREITO DE IMAGEM 

24 – O proponente contemplado autoriza, com a 
sua inscrição, que sua apresentação e de seus 
participantes, inclusive nas atividades 
complementares, sejam fotografados e/ou gravados 
em áudio e vídeo por pessoas designadas pela 
Departamento de Cultura de Solânea para 
incorporação deste material ao acervo da Prefeitura 
Municipal de Solânea, bem como inclusão em 
materiais institucionais e divulgação em rádio, 
televisão, internet e outras mídias impressas, 
audiovisuais, digitais ou eletrônicas, sem ônus e por 
tempo indeterminado. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

25 – Cada uma das 02 (duas) propostas 
selecionadas receberá, a título de premiação pela 
obra, a importância de R$ 4.000,00 (Quatro Mil 
Reais), perfazendo um total de R$ 8.000,00 (Oito 
Mil Reais) no edital do PRÊMIO JACOB SOARES 
PEREIRA DE AUDIOVISUAL. 

26 – Não havendo número suficiente de 
vencedores, seja por critérios técnicos ou por 
demanda de inscrições, o valor remanescente 
pertinente a este edital, será transferido para outras 
linhas de fomento que estejam previstas na Lei 
Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

27 – Após a divulgação do resultado e dos prazos 
recursais, o Departamento de Cultura convocará os 
candidatos selecionados para que apresentem 
junto à Secretaria Municipal da Fazenda os 
documentos necessários à liberação do pagamento 
do Prêmio – Certidões Negativas de débitos 
Federal, Estadual e Municipal, cópias de Identidade 
e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e 
indicação da Conta Bancária. 

28 – A inscrição para o presente edital implica na 
plena concordância com os seus termos. 

29 – O proponente premiado será responsável pela 
realização do (s) projeto (s) e dos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo 
qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Prefeitura Muncipal de Solânea. 

30 - A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: 
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música etc.) necessárias para a 
realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes. 
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31 – Pode a Departamento de Cultura de Solânea 
verificar in loco o desenvolvimento da execução do 
projeto contemplado. 

32 - Os contemplados estarão sujeito às 
penalidades legais pela inexecução total ou parcial 
do projeto e, ainda, pela execução de seu projeto 
em desacordo com a descrição contida na proposta 
aprovada pela Comissão de Seleção. 

33 – Na ocorrência de qualquer dos fatos 
constantes no subitem anterior, obrigam-se os 
proponentes / contemplados a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação. 

34 – Os premiados autorizam, desde já, à 
Prefeitura Municipal de Solânea / Departamento de 
Cultura e ao Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial de Cultura, o direito de mencionar seu 
apoio e de utilizar em suas ações de difusão, 
quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, 
as peças publicitárias, fichas técnicas, material 
audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades 
dos projetos selecionados. 

35 – Os casos omissos relativos às disposições 
deste edital serão decididos pela Departamento de 
Cultura de Solânea, após apreciação da 
Procuradoria Municipal, ficando desde logo eleito o 
Foro da Comarca de Solânea, para dirimir 
eventuais questões relativas a este edital. 

36 – O presente edital ficará à disposição dos 
interessados na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Solânea www.solanea.pb.gov.br. 

37 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

38 – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Órgão Gestor de Cultura, através do e-mail 
cultura.solanea@gmail.com. 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

ANEXO ÚNICO: 

Caso queira inscrever o seu projeto no PRÊMIO 
JACOB SOARES PEREIRA DE AUDIOVISUAL, 
preencha na íntegra o formulário anexo: 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 
006/2020 (PRÊMIO JACOB SOARES PEREIRA DE 
AUDIOVISUAL) 

 

01 – Identificação (nome completo ou Pessoa 
Jurídica) __________________________________ 

02 – CPF ou CNPJ _________________________ 

03 – Responsável pela inscrição jurídica 

(Obs.: Se a inscrição for Pessoa Física, repita o seu 
nome) ____________________________________ 

04 – Gênero 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

( ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir: 
_________________ 

( ) Não quero informar 

05 – Data de nascimento ____ / ____ / ______ 
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06 – Cidade Natal __________________________ 

07 – Endereço Completo 

_________________________________________
_________________________________________ 

08 – Comprovante de Residência 

(anexar cópia legível) 

_________________________________________
_________________________________________ 

09 – Telefone/e-mail e outros tipos existentes de 
contato 

_________________________________________
_________________________________________ 

10 – Breve resumo do seu currículo artístico 

_______________________________________ 

11 – Anexos comprobatórios das suas atividades 
curriculares na área (Insira o que tiver de links ou 
imagens de divulgação do seu trabalho (Youtube, 
Facebook, reportagens, etc....) 

_________________________________________ 

12 – Título do seu filme 

_________________________________________ 

13 – Descreva aqui uma sinopse do seu filme 

_________________________________________ 

14 – Gênero 

( ) Ficção 

( ) Documentário 

15 – Qual o tema do seu filme 

________________________________________ 

16 – Seu filme é inédito? 

( ) Sim 

( ) Não 

17 – Seu filme já está em fase de andamento? 

( ) Sim 

( ) Não 

18 – Sua produção sofreu alguma interrupção? 

( ) Sim 

( ) Não 

19 – Nome do(a) roteirista 

_________________________________________ 

20 – Nome de quem vai dirigir 

_________________________________________ 

21 – O diretor ou diretora já tem alguma experiência 
em direção? 

( ) Sim 

( ) Não 

22 – Escreva, aqui, onde serão as locações 

(Informe a cidade ou outras, se será na zona 
urbana ou rural, se locações internas ou externas, 
etc.) 

_________________________________________ 

23 – Que tipo de equipamentos serão utilizados 

( ) Câmera profissional 

( ) Câmera digital comum 
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( ) Câmera(s) de celular 

 

24 – Quantidade de participantes no elenco 

__________________________________ 

25 – Quantidade de técnicos envolvidos 

__________________________________ 

26 – Responda se tem outros tipos de apoio ou 
patrocínio 

( ) Não tenho outros patrocínios 

( ) Pretendo captar outros apoios ou patrocínios 

( ) Pretendo realizar apenas com recursos deste 
prêmio 

27 – Termo de Responsabilidade 

 

DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM 
A MINHA INSCRIÇÃO NO “PRÊMIO JACOB 
SOARES PEREIRA DE AUDIOVISUAL”, 
CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOLÂNEA, COM RECURSOS DA LEI DE 
EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC (LEI 
14.017/2020), QUE ASSUMO TOTAL 
RESPONSABILIDADE COM DIREITOS AUTORAIS 
DO FILME QUE ESTOU INSCREVENDO, SEJA 
EM RELAÇÃO AO ROTEIRO, TRILHA SONORA 
OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE 
CRIAÇÃO QUE FAÇA PARTE DO FILME. 

( ) Concordo 

( ) Não Concordo 

(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá 
ser assinado na ocasião da entrega de outros 

documentos para abertura de processo de 
pagamento) 

28 – Já possui seu Cadastro de Artista no Órgão 
Gestor da Cultura de Solânea? 

( ) Sim 

( ) Não 

(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o 
cadastro no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea) 

29 – Termo de concordância 

(Concorda com os termos do edital do PRÊMIO 
JACOB SOARES PEREIRA DE AUDIOVISUAL?) 

( ) Sim 

( ) Não estou de acordo 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

EDITAL Nº 007/2020 - PRÊMIO DR. JORGE 
RIBEIRO NÓBREGA DE TEATRO 

 O Município de Solânea (PB), representado 
por seu prefeito constitucional, no uso de suas 
atribuições legais e com base nos termos da Lei 
Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e do 
Decreto Municipal 025/2020, e nas condições e 
exigências deste edital TORNA PÚBLICO que 
estão abertas as inscrições para o PRÊMIO DR. 
JORGE RIBEIRO NÓBREGA DE TEATRO, 
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destinado a selecionar propostas para encenação e 
produção de espetáculo teatral inédito, realizado 
por grupos ou companhias com atuação no 
município de Solânea, com estreia programada 
para até 90 dias após a publicação do decreto de 
fim Calamidade Pública no Brasil, sem qualquer 
restrição temática quando à criação dramatúrgica. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 – Este concurso é denominado de PRÊMIO DR. 
JORGE RIBEIRO NÓBREGA DE TEATRO, em 
homenagem póstuma ao magistrado e professor de 
Língua Portuguesa e Literatura, falecido no ano de 
2011, que fora um importante ícone para a cultura 
de Solânea, incentivador das artes cênicas nas 
escolas estaduais da cidade nos anos 70 assim, 
sendo rica a sua contribuição histórica em 
impulsionar a arte do teatro no município. 

1.1 – Como professor de Língua Portuguesa e 
Literatura em Solânea, nos anos 70, Dr. Jorge 
Ribeiro Nóbrega promovia pequenos festivais de 
teatro para os alunos, onde os textos eram escritos 
por ele mesmo e pelos alunos em meados do 
Século XX. 

2- PRÊMIO DR. JORGE RIBEIRO NÓBREGA DE 
TEATRO prevê a seleção de 02 projetos de 
montagem de espetáculos, seja de Teatro, infantil, 
juvenil, adulto ou Teatro de Rua, realizados por 
grupos do município de Solânea ou artistas 
independentes com atuação neste segmento 
artístico. 

3 – Poderão ser premiados tanto grupos 
profissionais como coletivos sem formação 

jurídica, desde que demonstrem capacidade ou 
conhecimento básico para realização de uma obra 
cênica com um conceito bem definido, proposta 

criativa de espetáculo e argumentação técnica de 
como pretende realizar a encenação, ou de como a 
mesma já vinha ou vem sendo realizada. 

DAS ETAPAS E PRAZOS 

4 - O presente edital será composto das seguintes 
etapas sucessivas 

a) Inscrições: 13/10/2020 a 23/10/2020: 

b) Avaliação e seleção: 24/10/2020 a 28/10/2020: 

c) Publicação dos selecionados: 29/10/2020; 

d) Período de Recurso: 30/10/2020 a 02/11/2020; 

e) Publicação do resultado do recurso: 03/11/2020; 

f) Prazo apresentação de documentação junto a 
Secretaria de Fazenda: 04/11/2020 a 06/11/2020; 

g) Liberação dos recursos: até 07/11/20201 

h) Realização dos projetos: até 25/12/2020: 

i) Apresentação da prestação de contas: até 
31/12/2020. 

DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES 

5 – A inscrição no PRÊMIO DR. JORGE RIBEIRO 
NÓBREGA DE TEATRO é exclusiva para grupos e 
artistas naturais de Solânea/PB ou com domicílio 
comprovado no referido município por no mínimo 
há 06 (seis) meses. 

6 – Só serão aceitas inscrições de projetos de 
espetáculos inéditos, entendendo-se por inéditos 
apenas aqueles que ainda não tenham estreado. 

6.1 – Serão considerados para fins de inscrição, os 
trabalhos que já estejam em 
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andamento ou que tenham sido interrompidos como 
consequência do distanciamento social ou por 
outros motivos de qualquer natureza. 

7 – Os proponentes poderão inscrever projetos de 
espetáculos com temas de livre escolha desde que 
não tenha conteúdo de preconceito relativo à raça, 
credo, opção sexual, gênero ou outros valores 
sociais. 

8 - Os proponentes deverão ter idade mínima de 18 
(dezoito) anos. 

9 - Os três espetáculos selecionados deverão 
incluir, no seu material de divulgação em forma 
impressa, citada ou editada, informações relativas à 
sua seleção no presente edital, além das 
logomarcas institucionais, preferencialmente com o 
seguinte texto: 

ESTE ESPETÁCULO FOI SELECIONADO NO 
“PRÊMIO DR. JORGE RIBEIRO NÓBREGA DE 
TEATRO” DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOLÂNEA, COMO PARTE DAS AÇÕES DE 
FOMENTO DE EMERGÊNCIA CULTURAL DA LEI 
14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC. 

10 – No preenchimento da Ficha de Inscrição, o 
proponente deverá responder a todos os campos 
em aberto com as seguintes informações, bem 
como o envio dos anexos solicitados: 

a) – Identificação (Nome do grupo ou do artista 
independente) 

b) – CPF ou CNPJ 

c) – Responsável (em caso de Pessoa Jurídica) 

d) – Gênero 

e) – Data de Nascimento 

f) – Endereço completo/contatos 

g) – Cidade natal 

h) – Comprovante de residência ou grupo 

i) – Breve currículo artístico (do grupo ou do artista 
independente) 

j) – Anexos curriculares 

k) – Título do espetáculo a ser encenado 

l) – Sinopse do espetáculo 

m) – A que público se dirige 

n) – Abordagem temática 

o) – Informação sobre ineditismo 

p) – Autoria 

q) – Quem vai dirigir 

r) – Informação sobre experiências anteriores 

s) – Quantidade de artistas envolvidos 

t) – Quantidade de técnicos envolvidos 

u) – Sobre outros tipos de patrocínio 

v) – Aceite do Termo de Responsabilidade com 
Direitos Autorais 

w) – Informação sobre Cadastro 

11 – É vedada a inscrição de profissionais que 
estarão integrando as Comissões de 
Acompanhamento e Fiscalização e a Comissão de 
Avaliação e Seleção, bem como de seus parentes 
até 2º grau e, também, de servidores da Prefeitura 
Municipal de Solânea. 
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12 - É vedada a inscrição em mais de um prêmio, 
no município de Solânea, para seleção de 
propostas no que se refere ao Auxílio Emergencial 
ao segmento cultural proposto pela Lei 
14.017/2020. 

13 – As inscrições estarão abertas por um período 
de 10 dias, a contar da data da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Município, e somente 
poderão ser feitas de modo online com o 
preenchimento do Formulário de Inscrição 
disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

14 – Todas as propostas inscritas serão avaliadas 
pela Comissão de Avaliação e Seleção, que será 
composta por no mínimo 03 (três) avaliadores 
distribuídos em áreas de conhecimento artístico, 
convidados pela Prefeitura Municipal de Solânea e 
designados pela Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização, que farão a análise de mérito de todas 
as inscrições, para proceder com a escolha dos 02 
(dois) proponentes melhores avaliados. 

15 – O resultado será divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

16.1. Os proponentes não selecionados terão um 
prazo de 03 dias, a contar da data de divulgação do 
resultado, para recorrer ou contestar qualquer 
premiação que esteja fora dos requisitos ou 
critérios deste edital. 

16.2. O recurso deverá ser devidamente elaborado, 
datado e assinado pelo interessado, o qual deverá 
fundamentar e comprovar a consistência de suas 
alegações. 

16.3. O recurso deverá ser protocolado na sede da 
Procuradoria Jurídica do Município a rua 
Pernambuco, S/N – Centro de Solânea/PB, no 
horário das 08:00h às 12:00h, no prazo previsto 
neste edital. 

17 – Eventuais recursos ou contestações, serão 
analisados pela Comissão de Avaliação 

e Seleção, podendo ter apoio da Procuradoria 
Jurídica do Município no que couber. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

18 - Os recursos necessários para o 
desenvolvimento desta ação serão oriundos do 
Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 
Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de 
Cultura. 

18.1 - O aporte financeiro deste edital será 
destinado para premiação aos contemplados. 

DAS OBRIGAÇÕES 

19 - O proponente deverá realizar produção e 
encenação de espetáculo teatral inédito, realizado 
por grupos ou companhias com atuação no 
município de Solânea, com estréia programada 
para até 90 dias, após a publicação do Decreto de 
Fim de Calamidade Publica no Brasil, sem qualquer 
restrição temática quando à criação dramatúrgica. 

20 - Após o prazo estipulado para a execução do 
projeto no item 19 o contemplado deverá 
encaminhar à Departamento de Cultura de 
Solânea, até 10 (dez) dias, Relatório Final 
detalhado de sua execução, com datas e locais das 
atividades, incluindo o registro dos resultados por 
meio de fotos digitalizadas, locais de apresentação, 
e documentos que comprovem as atividades 
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realizadas. Esse relatório detalhado deverá ser 
entregue presencialmente na sede da Procuradoria 
Jurídica do municipio a rua Pernambuco, SN, 
centro – Solânea/PB. 

21 – É indispensável informar a Departamento de 
Cultura de Solânea, quaisquer mudanças de 
endereço postal e eletrônico do (a) proponente 
selecionado (a). 

22 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a 

adoção de medidas judiciais cabíveis. 

DO DIREITO DE IMAGEM 

23 – O proponente contemplado autoriza, com a 
sua inscrição, que sua apresentação e de seus 
participantes, inclusive nas atividades 
complementares, sejam fotografados e/ou gravados 
em áudio e vídeo por pessoas designadas pela 
Departamento de Cultura de Solânea para 
incorporação deste material ao acervo da Prefeitura 
Municipal de Solânea, bem como inclusão em 
materiais institucionais e divulgação em rádio, 
televisão, internet e outras mídias impressas, 
audiovisuais, digitais ou eletrônicas, sem ônus e por 
tempo indeterminado. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24 – Cada uma das 02 (duas) propostas 
selecionadas receberá, a título de premiação pela 
obra, a importância de R$ 3.000,00 (Três Mil 
Reais), perfazendo um total de R$ 6.000,00 (Seis 
Mil Reais) no edital do PRÊMIO DR. JORGE 
RIBEIRO NÓBREGA DE TEATRO. 

25 – Não havendo número suficiente de 
vencedores, seja por critérios técnicos ou por 

demanda de inscrições, o valor remanescente 
pertinente a este edital, será transferido para outras 
linhas de fomento que estejam previstas na Lei 
Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

26 – Após a divulgação do resultado e dos prazos 
recursais, o Departamento de Cultura convocará os 
candidatos selecionados para que apresentem 
junto à Secretaria Municipal da Fazenda os 
documentos necessários à liberação do pagamento 
do Prêmio – Certidões Negativas de débitos 
Federal, Estadual e Municipal, cópias de Identidade 
e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e 
indicação da Conta Bancária. 

27 – A inscrição para o presente edital implica na 
plena concordância com os seus termos. 

28 – O proponente premiado será responsável pela 
realização do (s) projeto (s) e dos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo 
qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Prefeitura Muncipal de Solânea. 

29 - A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: 
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música etc.) necessárias para a 
realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes. 

30 – Pode a Departamento de Cultura de Solânea 
verificar in loco o desenvolvimento da execução do 
projeto contemplado. 

31 - Os contemplados estarão sujeito às 
penalidades legais pela inexecução total ou parcial 
do projeto e, ainda, pela execução de seu projeto 
em desacordo com a descrição contida na proposta 
aprovada pela Comissão de Seleção. 
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32 – Na ocorrência de qualquer dos fatos 
constantes no subitem anterior, obrigam-se os 
proponentes / contemplados a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação. 

33 – Os premiados autorizam, desde já, à 
Prefeitura Municipal de Solânea / Departamento de 
Cultura e ao Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial de Cultura, o direito de mencionar seu 
apoio e de utilizar em suas ações de difusão, 
quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, 
as peças publicitárias, fichas técnicas, 

material audiovisual, fotografias e os relatórios de 
atividades dos projetos selecionados. 

34 – Os casos omissos relativos às disposições 
deste edital serão decididos pela Departamento de 
Cultura de Solânea, após apreciação da 
Procuradoria Municipal, ficando desde logo eleito o 
Foro da Comarca de Solânea, para dirimir 
eventuais questões relativas a este edital. 

35 – O presente edital ficará à disposição dos 
interessados na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Solânea www.solanea.pb.gov.br. 

36 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

37 – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Órgão Gestor de Cultura, através do e-mail 

cultura.solanea@gmail.com. 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 
ANEXO ÚNICO: 
 
Caso queira inscrever o seu projeto no PRÊMIO 
DR. JORGE RIBEIRO NÓBREGA DE TEATRO, 
preencha na íntegra o formulário anexo: 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 
007/2020 (PRÊMIO DR. JORGE RIBEIRO 

NÓBREGA DE TEATRO) 
 
 
01 – Identificação (nome do grupo ou do artista 
independente) ____________________________ 
 
02 – CPF ou CNPJ _________________________ 
 
03 – Responsável pela inscrição jurídica 
(Obs.: Se a inscrição for Pessoa Física, repita o 
seu nome) 
__________________________________ 
 
04 –Gênero 
(    )Feminino 
(    )Masculino  
(    )Outro – Pode descrever adiante, se preferir: 
_________________ 
(    )Não quero informar 
 
05 – Data de nascimento ___ / ___ / ______ 
 
06 – Cidade Natal __________________________ 
 
07 – Endereço Completo 
________________________________________
________________________________________ 
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08 – Comprovante de Residência ou grupo 
(anexar cópia legível) 
 

 
09 – Telefone/e-mail e outros tipos existentes de 
contato 
________________________________________ 

 
10 – Breve resumo do seu currículo artístico 

(Obs.: Pessoa física ou grupo, conforme o caso) 

_________________________________________ 

11 – Anexos comprobatórios das suas atividades 
curriculares na área (Insira o que tiver de links ou 
imagens de divulgação do seu trabalho (Youtube, 
Facebook, reportagens,etc....) 

__________________________________ 

12 – Título do espetáculo a ser encenado 

__________________________________ 

13 – Descreva aqui uma sinopse do seu espetáculo 

__________________________________ 

14 – A que público se dirige? 

( ) Adulto 

( ) Infantojuvenil 

( ) Teatro de Rua 

15 – Seu espetáculo é inédito? 

( ) Sim 

( ) Não 

16 – A montagem já estava ou se encontra em fase 
de andamento? 

( ) Sim 

( ) Não 

17 – Sua produção sofreu alguma interrupção? 

( ) Sim 

( ) Não 

18 – Diga o nome do autor ou autora da peça 

__________________________________ 

19 – Nome de quem vai dirigir 

__________________________________ 

20 – O diretor ou diretora já tem alguma experiência 
em direção? 

( ) Sim 

( ) Não 

21 – Quantidade de participantes no elenco 

__________________________________ 

22 – Quantidade de técnicos envolvidos 

__________________________________ 

23 – Responda se tem outros tipos de apoio ou 
patrocínio 

( ) Não tenho outros patrocínios 

( ) Pretendo captar outros apoios ou patrocínios 

( ) Pretendo realizar apenas com recursos deste 
prêmio 

24 – Termo de Responsabilidade 
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DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM 
A MINHA INSCRIÇÃO NO “PRÊMIO DR. JORGE 
RIBEIRO NÓBREGA DE TEATRO”, CONCEDIDO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA, 
COM RECURSOS DA LEI DE EMERGÊNCIA 
CULTURAL ALDIR BLANC (LEI 14.017/2020), QUE 
ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE COM 
DIREITOS AUTORAIS DO ESPETÁCULO QUE 
ESTOU INSCREVENDO, SEJA EM RELAÇÃO À 
DRAMATURGIA, TRILHA SONORA OU 
QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE CRIAÇÃO 
QUE FAÇA PARTE DO ESPETÁCULO. 

( ) Concordo 

( ) Não Concordo 

(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá 
ser assinado na ocasião da entrega de outros 
documentos para abertura de processo de 
pagamento) 

25 – Já possui seu Cadastro de Artista no 
Departamento de Cultura de Solânea? 

( ) Sim 

( ) Não 

(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o 
cadastro no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea) 

26 – Termo de concordância 

(Concorda com os termos do edital do PRÊMIO 
DR. JORGE RIBEIRO NÓBREGA DE TEATRO?) 

( ) Sim 

( ) Não estou de acordo 

 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

EDITAL Nº 008/2020 

PRÊMIO TANCREDO DE CARVALHO DE 
LITERATURA 

 

 O Município de Solânea (PB), representado 
por seu prefeito constitucional, no uso de suas 
atribuições legais e com base nos termos da Lei 
Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e do 
Decreto Municipal 025/2020, e nas condições e 
exigências deste edital TORNA PÚBLICO que 
estão abertas as inscrições para o PRÊMIO 
TANCREDO DE CARVALHO DE LITERATURA, 
destinado a premiar escritores, dramaturgos, 
poetas e cordelistas de Solânea, com subsídios 
financeiros para publicação de obras literárias 
inéditas. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 – Este concurso é denominado de PRÊMIO 
TANCREDO DE CARVALHO DE LITERATURA em 
homenagem póstuma a ANTONIO TANCREDO DE 
CARVALHO  jornalista e escritor, nascido na antiga 
povoação do Distrito de Moreno, (hoje Solânea – 
PB), que deixou enorme legado intelectual para a 
cidade. Foi o primeiro prefeito deste município. 
Homem culto de oratória fluente, escreveu 
“Memorias de um Brejeiro”, o primeiro e mais 
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importante escrito que conta a história de Moreno, 
hoje a terra da planície de Solânea – PB. 

1.1 – Tancredo de Carvalho fundou o jornal 
“Correio de Moreno”, e participou da fundação do 
Clube Social Grêmio Morenense, que guarda a 
memória do Patrimônio Cultural Material de 
Solânea – PB, até os dias atuais. 

2 – O PRÊMIO TANCREDO DE CARVALHO DE 
LITERATURA prevê a seleção de 12(DOZE) obras 
literárias, ainda inéditas, que estejam devidamente 
aptas para edição e publicação. 

2.1 – Do total das obras a serem selecionadas, 
poderão ser premiadas até 06 (SEIS) propostas 
para publicação de livros nos gêneros Prosa, 
Dramaturgia ou Coletânea de Poesias e até mesmo 
outro gênero que traga como identidade a história 
da cidade de Solânea, além de mais 06 (SEIS) 
folhetos de Literatura de Cordel. 

2.2 – O gênero Prosa, no instrumento deste edital, 
poderá ser de textos ficcionais ou de não ficção, 
abrangendo obras como Romance, Coletâneas de 
Contos ou Crônicas, Ensaios, História ou 
Memórias. 

DAS ETAPAS E PRAZOS 

3 - O presente edital será composto das seguintes 
etapas sucessivas 

a) Inscrições: 13/10/2020 a 23/10/2020: 

b) Avaliação e seleção: 24/10/2020 a 28/10/2020: 

c) Publicação dos selecionados: 29/10/2020; 

d) Período de Recurso: 30/10/2020 a 02/11/2020; 

e) Publicação do resultado do recurso: 03/11/2020; 

f) Prazo apresentação de documentação junto a 
Secretaria de Fazenda: 04/11/2020 a 

06/11/2020; 

g) Liberação dos recursos: até 07/11/20201 

h) Realização dos projetos: até 25/12/2020: 

i) Apresentação da prestação de contas: até 
31/12/2020. 

 

DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES 

4 – A inscrição no PRÊMIO TANCREDO DE 
CARVALHO DE LITERATURA é exclusiva para 
escritores, poetas e dramaturgos naturais de 
Solânea/PB ou com domicílio comprovado no 
referido município por no mínimo há 06 (seis) 
meses. 

5 – Só serão aceitas inscrições de livros e folhetos 
inéditos, entendendo-se por Inéditos aqueles que 
nunca tenham sido publicados nesses formatos de 
impressão. 

5.1 – Serão considerados para fins de inscrição, os 
trabalhos que já estejam em andamento ou que 
tenham sido interrompidos como consequência do 
distanciamento social ou por outros motivos de 
qualquer natureza. 

6 – Os autores poderão inscrever suas obras com 
temas de livre escolha, desde que o conteúdo não 
afronte valores sociais relativos à raça, credo, 
opção sexual, gênero ou outros princípios de 
sociedade. 

7 – No ato da inscrição, os originais da obra inédita, 
em sua totalidade, deverão ser anexados em 
formato PDF, com todas as páginas numeradas, 
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em campo destinado no Formulário de 
preenchimento de dados. 

7.1 – Recomenda-se que os originais estejam em 
boas condições de visibilidade para leitura, 
preferencialmente digitadas no Corpo 12, 
espaçamento de linhas mínimo de 1,5 e nas fontes 
Arial ou Times New Roman. 

8 – As inscrições estarão abertas por um período 
de 10 dias, a contar da data da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Município, e somente 
poderão ser feitas de modo online com o 
preenchimento do Formulário de Inscrição 
disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea. 

9 - Os proponentes deverão ter idade mínima de 18 
(dezoito) anos. 

10 - Todas as obras premiadas deverão mencionar 
na sua impressão – seja na contracapa do Livro ou 
do Folheto de Cordel, bem como no material de 
divulgação impresso para lançamento, as 
informações de sua seleção no presente edital, 
preferencialmente com o seguinte texto: ESTA 
OBRA FOI SELECIONADA NO “PRÊMIO 
TANCREDO DE CARVALHO DE LITERATURA”, 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA, 
COMO PARTE DAS AÇÕES DE EMERGÊNCIA E 
FOMENTO A CULTURA DA LEI 14.017/2020 – LEI 
ALDIR BLANC. 

11 – No preenchimento da Ficha de Inscrição, o 
proponente deverá responder a todos os campos 
em aberto com as seguintes informações, bem 
como o envio dos anexos solicitados: 

a) – Identificação (Nome completo do autor ou 
autora) 

b) – Nome artístico 

c) – CPF 

d) – Gênero 

e) – Data de Nascimento 

f) – Endereço completo/contatos 

g) – Cidade natal 

h) – Comprovante de residência 

i) – Breve currículo artístico 

j) – Anexos curriculares 

k) – Título do da obra 

l) – Gênero literário 

m) – Descrição sobre a obra 

n) – A que leitor se dirige 

o) – Informação sobre ineditismo 

p) – Previsão do número de páginas 

q) – Anexo da obra 

r) – Termo de Responsabilidade 

s) – Informação sobre Cadastro 

12 – É vedada a inscrição de profissionais que 
estarão integrando as Comissões de 
Acompanhamento e Fiscalização e a Comissão de 
Avaliação e Seleção, bem como de seus parentes 
até 2º grau e, também, de servidores da Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

13 - É vedada a inscrição em mais de um prêmio, 
no município de Solânea, para seleção de 
propostas no que se refere ao Auxílio Emergencial 
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ao segmento cultural proposto pela Lei 
14.017/2020. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

15 – Todas as propostas inscritas serão avaliadas 
pela Comissão de Avaliação e 

Seleção, que será composta por no mínimo 03 
(três) avaliadores distribuídos em áreas de 
conhecimento artístico, convidados pela Prefeitura 
Municipal de Solânea e designados pela Comissão 
de Acompanhamento e Fiscalização, que farão a 
análise de mérito de todas as inscrições, para 
proceder com a escolha dos 12 (doze) proponentes 
melhores avaliados, sendo seis em cada segmento. 

16 – O resultado será divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

17.1 - Os proponentes não selecionados terão um 
prazo de 05 dias úteis, a contar da data de 
divulgação do resultado, para recorrer ou contestar 
qualquer premiação que esteja fora dos requisitos 
ou critérios deste edital. 

17.2 - O recurso deverá ser devidamente 
elaborado, datado e assinado pelo interessado, o 
qual deverá fundamentar e comprovar a 
consistência de suas alegações. 

17.3 - O recurso deverá ser protocolado na sede da 
Procuradoria Jurídica do Município a rua 
Pernambuco, S/N – Centro de Solânea/PB, no 
horário das 08:00h às 12:00h, no prazo previsto 
neste edital. 

18 – Eventuais recursos ou contestações, serão 
analisados pela Comissão de Avaliação e Seleção, 
podendo ter apoio da Procuradoria Jurídica do 
Município no que couber. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

19 - Os recursos necessários para o 
desenvolvimento desta ação serão oriundos do 
Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 
Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de 
Cultura. 

19.1 - O aporte financeiro deste edital será 
destinado para premiação aos 

contemplados. 

DAS OBRIGAÇÕES 

20 - O proponente deverá apresentar, até 20 de 
maio de 2021, obra literária inédita, podendo ser 
livros nos gêneros Prosa, Dramaturgia ou 
Coletânea de Poesias e até mesmo outro gênero 
que traga como identidade a história da cidade de 
Solânea, além de folhetos de Literatura de Cordel, 
para os que apresentarem proposta neste 
segmento. 

21 - Após o prazo estipulado para a execução do 
projeto no item 20 o contemplado deverá 
encaminhar à Departamento de Cultura de 
Solânea, até 10 (dez) dias, Relatório Final 
detalhado de sua execução, com datas e locais das 
atividades, incluindo o registro dos resultados por 
meio de fotos digitalizadas, locais de apresentação, 
e documentos que comprovem as atividades 
realizadas. Esse relatório detalhado deverá ser 
entregue presencialmente na sede da Procuradoria 
Jurídica do municipio a rua Pernambuco, SN, 
centro – Solânea/PB. 

21 – É indispensável informar a Departamento de 
Cultura de Solânea, quaisquer mudanças de 
endereço postal e eletrônico do (a) proponente 
selecionado (a). 
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22 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

DO DIREITO DE IMAGEM 

23 – O proponente contemplado autoriza, com a 
sua inscrição, que sua apresentação e de seus 
participantes, inclusive nas atividades 
complementares, sejam fotografados e/ou gravados 
em áudio e vídeo por pessoas designadas pela 
Departamento de Cultura de Solânea para 
incorporação deste material ao acervo da Prefeitura 
Municipal de Solânea, bem como inclusão em 
materiais institucionais e divulgação em rádio, 
televisão, internet e outras mídias impressas, 
audiovisuais, digitais ou eletrônicas, sem ônus e por 
tempo indeterminado. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24 – Os 06(SEIS) vencedores para publicação de 
livros (Prosa, Dramaturgia ou Coletânea de Contos 
ou Crônicas) receberão, cada um, a importância de 
R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) a título de Prêmio. 

24.1 – Os 06(SEIS) vencedores para publicação de 
Folhetos de Cordel receberão, cada um, a 
importância de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) a 
título de Prêmio. 

24.2 – O valor total de prêmios em dinheiro, para 
todos os gêneros selecionados, prevê um valor total 
de R$ 21.600,00 (Vinte e Um Mil e Seiscentos 
Reais), para o PRÊMIO TANCREDO DE 
CARVALHO DE LITERATURA. 

25 – Não havendo número suficiente de 
vencedores, seja por critérios técnicos ou por 
demanda de inscrições, o valor remanescente 
pertinente a este edital, será transferido para outras 

linhas de fomento que estejam previstas na Lei 
Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

26 – Após a divulgação do resultado e dos prazos 
recursais, o Departamento de Cultura convocará os 
candidatos selecionados para que apresentem 
junto à Secretaria Municipal da Fazenda os 
documentos necessários à liberação do pagamento 
do Prêmio – Certidões Negativas de débitos 
Federal, Estadual e Municipal, cópias de Identidade 
e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e 
indicação da Conta Bancária. 

27 – A inscrição para o presente edital implica na 
plena concordância com os seus termos. 

28 – O proponente premiado será responsável pela 
realização do (s) projeto (s) e dos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo 
qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Prefeitura Muncipal de Solânea. 

29 - A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: 
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música etc.) necessárias para a 
realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes. 

30 – Pode a Departamento de Cultura de Solânea 
verificar in loco o desenvolvimento da execução do 
projeto contemplado. 

31 - Os contemplados estarão sujeito às 
penalidades legais pela inexecução total ou parcial 
do projeto e, ainda, pela execução de seu projeto 
em desacordo com a descrição contida na proposta 
aprovada pela Comissão de Seleção. 
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32 – Na ocorrência de qualquer dos fatos 
constantes no subitem anterior, obrigam-se os 
proponentes / contemplados a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação. 

33 – Os premiados autorizam, desde já, à 
Prefeitura Municipal de Solânea / Departamento de 
Cultura e ao Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial de Cultura, o direito de mencionar seu 
apoio e de utilizar em suas ações de difusão, 
quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, 
as peças publicitárias, fichas técnicas, material 
audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades 
dos projetos selecionados. 

34 – Os casos omissos relativos às disposições 
deste edital serão decididos pela Departamento de 
Cultura de Solânea, após apreciação da 
Procuradoria Municipal, ficando desde logo eleito o 
Foro da Comarca de Solânea, para dirimir 
eventuais questões relativas a este edital. 

35 – O presente edital ficará à disposição dos 
interessados na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Solânea www.solanea.pb.gov.br. 

36 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

37 – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Órgão Gestor de Cultura, através do e-mail 
cultura.solanea@gmail.com. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19 – Os 06(SEIS) vencedores para publicação de 
livros (Prosa, Dramaturgia ou Coletânea de Contos 

ou Crônicas) receberão, cada um, a importância de 
R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) a título de Prêmio. 

19.1 – Os 06(SEIS) vencedores para publicação de 
Folhetos de Cordel receberão, cada um, a 
importância de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) a 
título de Prêmio. 

19.2 – O valor total de prêmios em dinheiro, para 
todos os gêneros selecionados, prevê um valor total 
de R$ 21.600,00 (Vinte e Um Mil e Seiscentos 
Reais), para o PRÊMIO TANCREDO DE 
CARVALHO DE LITERATURA. 

20 - Do total da tiragem de cada obra publicada, os 
autores deverão disponibilizar o mínimo de 15 
(QUINZE) exemplares para a Prefeitura Municipal 
de Solânea, logo após o lançamento ou 
imediatamente após a impressão gráfica, para que 
os mesmos possam integrar o acervo da Biblioteca 
Municipal Pe. José Fidelis, a qual poderá distribuí-
los junto as escolas da Rede Municipal de Ensino 

21 – Não havendo número suficiente de 
vencedores, seja por critérios técnicos ou por 
demanda de inscrições, o valor remanescente 
pertinente a este edital, será transferido para outras 
linhas de fomento que estejam previstas na Lei 
Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

22 – Após a divulgação do resultado e dos prazos 
recursais, a Prefeitura Municipal de Solânea 
convocará os candidatos selecionados para que 
apresentem os documentos necessários à abertura 
do processo de pagamento do Prêmio – Certidões 
Negativas de débitos Federal, Estadual e Municipal, 
cópias de Identidade e CPF, assinatura do Termo 
de Compromisso e indicação da Conta Bancária. 
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23 – A inscrição para o PRÊMIO TANCREDO DE 
CARVALHO DE LITERATURA implica na plena 
concordância com os termos deste edital. 

24 – Os casos não previstos neste edital serão 
decididos pela Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização. 

25 – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Órgão Gestor de Cultura, através do e-mail 
cultura.solanea@gmail.com. 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
ANEXO ÚNICO: 

Caso queira inscrever o seu projeto no PRÊMIO 
TANCREDO DE CARVALHO DE LITERATURA, 
preencha na íntegra o formulário anexo: 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 
008/2020 

(PRÊMIO TANCREDO DE CARVALHO DE 
LITERATURA 

 

01 – Identificação (nome completo do autor/autora) 

_________________________________________ 

02 – Nome artístico _________________________ 

03 – CPF _________________________________ 

04 – Gênero 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

( ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir: 
_________________ 

( ) Não quero informar 

05 – Data de nascimento ___ / ___ / ______ 

06 – Cidade Natal __________________________ 

07 – Endereço Completo 

_________________________________________
_________________________________________ 

08 – Comprovante de Residência ou grupo(anexar 
cópia legível) 

09 – Telefone/e-mail e outros tipos existentes de 
contato 

_________________________________________
_________________________________________ 

10 – Breve resumo do seu currículo artístico 

_________________________________________
_________________________________________ 

11 – Anexos comprobatórios das suas atividades 
curriculares na área (Insira o que tiver de links ou 
imagens de divulgação do seu trabalho (Youtube, 
Facebook, reportagens, etc....) 

__________________________________ 

12 – Título da obra literária inédita 

__________________________________ 

13 – Marque o Gênero literário 

( ) Prosa 

( ) Dramaturgia 

( ) Poesia 
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( ) Cordel 

14 – Em caso de prosa, marque o gênero do texto 

( ) Romance 

( ) Coletânea de Contos 

( ) Coletânea de Crônicas 

( ) Memórias 

( ) Ensaios 

( ) História 

( ) Não é Prosa, já respondi no campo anterior 

15 – Faça uma breve descrição da sua obra 

__________________________________ 

16 – A que leitor se dirige? 

( ) Adulto 

( ) Infantil 

( ) Infantojuvenil 

17 – Sua obra é inédita? 

( ) Sim 

( ) Não 

18 – Seu livro ou folheto terá quantas páginas 
depois de editada? 

(Previsão aproximada) 

__________________________________ 

19 – Anexe aqui os originais da sua obra 

(em formato PDF) 

__________________________________ 

20 – Termo de Responsabilidade 

DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM 
A MINHA INSCRIÇÃO NO “PRÊMIO TANCREDO 
DE CARVALHO DE LITERATURA”, CONCEDIDO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA, 
COM RECURSOS DA LEI DE EMERGÊNCIA 
CULTURAL ALDIR BLANC (LEI FEDERAL 
14.017/2020), QUE ASSUMO TOTAL 
RESPONSABILIDADE COM A PUBLICAÇÃO DA 
REFERIDA OBRA NO PRÊMIO AQUI 
MENCIONADO, QUE CUMPRIREI TODOS OS 
REQUISITOS DO EDITAL E QUE OS ORIGINAIS 
SÃO DE MINHA INTEIRA AUTORIA. 

( ) Concordo 

( ) Não Concordo 

(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá 
ser assinado na ocasião da entrega de outros 
documentos para abertura de processo de 
pagamento) 

21 – Já possui seu Cadastro de Artista no Órgão 
Gestor da Cultura de Solânea? 

 ( ) Sim 

( ) Não 

(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o 
cadastro no site da Prefeitura Municipal de 
Guarabira) 

22 – Termo de concordância 

(Concorda com os termos do edital do PRÊMIO 
TANCREDO DE CARVALHO DE LITERATURA?) 

( ) Sim 

( ) Não 
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Solânea, 13 de outubro de 2020. 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 
Prefeito 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

EDITAL Nº 009/2020 CULTURA POPULAR NA 
ZONA RUAL 

 O Município de Solânea (PB), representado 
por seu prefeito constitucional, no uso de suas 
atribuições legais e com base nos termos da Lei 
Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e do 
Decreto Municipal 025/2020, e nas condições e 
exigências deste edital TORNA PÚBLICO que 
estão abertas as inscrições para o PRÊMIO 
CULTURA POPULAR NA ZONA RUAL, destinado 
a selecionar propostas de grupos artísticos para 
realizarem apresentações em áreas da Zona Rural 
do município de Solânea, daqueles segmentos da 
Cultura Popular – a exemplo de grupos folclóricos, 
violeiros e repentistas, trios pé de serra, grupos de 
capoeira, emboladas de coco, danças, quadrilhas 
juninas, teatro de rua, exposições artesanais, 
literatura de cordel, grupos de chorinho ou 
quaisquer conjuntos de criação que emanem de 
uma comunidade cultural, fundadas na tradição 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1- O Presente Edital visa selecionar e premiar 08 
(oito) propostas de grupos artísticos para 
apresentações em espaços fechados ou abertos 
em comunidades rurais de Solânea -PB, distritos ou 
qualquer povoação afastada da sede do município. 

2 – Os projetos contemplados neste concurso serão 
programados para acontecer somente ao fim do 
período do Distanciamento Social, através de 
Decreto nacional, ocasionado pela pandemia da 
Covid-19, em cronograma a ser montado entre os 
contemplados e o Órgão Gestor da Cultura do 
município. 

3 – Os locais de apresentação poderão ser praças, 
ginásios, escolas, associações ou palcos instalados 
pelo Órgão Gestor da Cultura do Município de 
Solânea, conforme cada caso. 

4 – Os projetos para apresentação poderão 
abranger várias categorias artísticas, 
preferencialmente com atrações tradicionais da 
cultura popular – tais como grupos folclóricos, 
violeiros e repentistas, trios pé de serra, grupos de 
capoeira, emboladas de coco, danças, quadrilhas 
juninas, teatro de rua, exposições artesanais, 
literatura de cordel, grupos de chorinho ou 
quaisquer conjuntos de criação que emanem de 
uma comunidade cultural, fundadas na tradição. 

DAS ETAPAS E PRAZOS 

5 - O presente edital será composto das seguintes 
etapas sucessivas 

a) Inscrições: 13/10/2020 a 23/10/2020: 

b) Avaliação e seleção: 24/10/2020 a 28/10/2020: 

c) Publicação dos selecionados: 29/10/2020; 

d) Período de Recurso: 30/10/2020 a 02/11/2020; 

e) Publicação do resultado do recurso: 03/11/2020; 

f) Prazo apresentação de documentação junto a 
Secretaria de Fazenda: 04/11/2020 a 

06/11/2020; 
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g) Liberação dos recursos: até 07/11/20201 

h) Realização da produção dos projetos: até 
25/12/2020: 

i) Apresentação da prestação de contas: até 
31/12/2020. 

DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES 

6 – Poderão se inscrever grupos de atrações 
artísticas em qualquer categoria de Cultura Popular 
mencionada no Item 4 deste edital. 

7 – A inscrição poderá ser feita tanto por Pessoa 
Física como Pessoa Jurídica, considerando-se um 
proponente responsável pela proposta em caso de 
associações, cooperativas, grupos organizados ou 
qualquer entidade de representação cultural. 

7.1 – Não serão aceitas propostas para 
apresentações de artistas individuais, 
considerando-se apenas as atrações com dois ou 
mais integrantes. 

8 – A inscrição no edital CULTURA POPULAR NA 
ZONA RURAL é exclusiva para grupos de artistas 
com atuação em Solânea-PB, com a devida 
comprovação de endereço do proponente há no 
mínimo há 06 (seis) meses, preenchendo a ficha de 
inscrição no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea, conforme anexo. 

9 – As inscrições estarão abertas por um período 
de 10 dias, a contar da data da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Município, e somente 
poderão ser feitas de modo online com o 
preenchimento do Formulário de Inscrição 
disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea. 

10 - Os proponentes deverão ter idade mínima de 
18 (dezoito) anos. 

11 – Os grupos contemplados deverão mencionar, 
no material promocional ou durante as atividades 
de apresentação, as informações de sua seleção 
no presente edital, de forma falada, impressa ou 
gravada por qualquer meio, com as seguintes 
referências: 

ESTE PROJETO FOI SELECIONADO NO EDITAL 
“CULTURA POPULAR NA ZONA RURAL”, DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA, COMO 
PARTE DAS AÇÕES DE EMERGÊNCIA E 
FOMENTO A CULTURA DA LEI 14.017/2020 – LEI 
ALDIR BLANC. 

12 – No preenchimento da Ficha de Inscrição, o 
proponente deverá responder a todos os campos 
em aberto com as seguintes informações, bem 
como o envio dos anexos solicitados: 

a) – Identificação (Nome completo do artista ou da 
entidade) 

b) – CNPJ – se for o caso 

c) – Nome completo da pessoa responsável 

d) – Nome artístico da pessoa responsável 

e) – CPF da pessoa responsável 

f) – Endereço completo/contatos 

g) – Comprovante de residência, da entidade ou 
pessoa responsável 

h) – Nome do projeto 

i) – Descrição sobre o projeto 

j) – Categoria artística do projeto 
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k) – Indicação e Descrição sobre o espaço a ser 
utilizado 

l) – Breve currículo artístico do responsável ou 
entidade 

m) – Demonstrações curriculares do proponente ou 
da entidade 

n) – Anexos curriculares 

o) – Participantes 

p) – Termo de Responsabilidade 

q) – Informação sobre Cadastro 

13 – É vedada a inscrição de profissionais que 
estarão integrando as Comissões de 
Acompanhamento e Fiscalização e a Comissão de 
Avaliação e Seleção, bem como de seus parentes 
até 2º grau e, também, de servidores da Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

14 - É vedada a inscrição em mais de um prêmio, 
no município de Solânea, para seleção de 
propostas no que se refere ao Auxílio Emergencial 
ao segmento cultural proposto pela Lei 
14.017/2020. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

15 – Todas as propostas inscritas serão avaliadas 
pela Comissão de Avaliação e 

Seleção, que será composta por no mínimo 03 
(três) avaliadores distribuídos em áreas de 
conhecimento artístico, convidados pela Prefeitura 
Municipal de Solânea e designados pela Comissão 
de Acompanhamento e Fiscalização, que farão a 
análise de mérito de todas as inscrições, para 
proceder com a escolha dos 08 (OITO) 
proponentes melhores avaliados. 

16 – O resultado será divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

17 - Os proponentes não selecionados terão um 
prazo de 03 dias, a contar da data de divulgação do 
resultado, para recorrer ou contestar qualquer 
premiação que esteja fora dos requisitos ou 
critérios deste edital. 

18 - O recurso deverá ser devidamente elaborado, 
datado e assinado pelo interessado, o qual deverá 
fundamentar e comprovar a consistência de suas 
alegações. 

19 - O recurso deverá ser protocolado na sede da 
Procuradoria Jurídica do Município a rua 
Pernambuco, S/N – Centro de Solânea/PB, no 
horário das 08:00h às 12:00h, no prazo previsto 
neste edital. 

20 – Eventuais recursos ou contestações, serão 
analisados pela Comissão de Avaliação e Seleção, 
podendo ter apoio da Procuradoria Jurídica do 
Município no que couber. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

21 - Os recursos necessários para o 
desenvolvimento desta ação serão oriundos do 
Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 
Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de 
Cultura. 

21.1 - O aporte financeiro deste edital será 
destinado para premiação aos contemplados. 

DAS OBRIGAÇÕES 

22 - O proponente deverá realizar, até 90 dias após 
a publicação do Decreto de Fim de Calamidade 
Publica Nacional, apresentação em áreas da Zona 
Rural do município de Solânea, daqueles 
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segmentos da Cultura Popular – a exemplo de 
grupos folclóricos, violeiros e repentistas, trios pé 
de serra, grupos de capoeira, emboladas de coco, 
danças, quadrilhas juninas, teatro de rua, 
exposições artesanais, literatura de cordel, grupos 
de chorinho ou quaisquer conjuntos de criação que 
emanem de uma comunidade cultural, fundadas na 
tradição. 

23 - Após o prazo estipulado para a execução do 
projeto no item 22 o contemplado deverá 
encaminhar à Departamento de Cultura de 
Solânea, até 10 (dez) dias, Relatório Final 
detalhado de sua execução, com datas e locais das 
atividades, incluindo o registro dos resultados por 
meio de fotos digitalizadas, locais de apresentação, 
e documentos que comprovem as atividades 
realizadas. Esse relatório detalhado deverá 

ser entregue presencialmente na sede da 
Procuradoria Jurídica do municipio a rua 
Pernambuco, SN, centro – Solânea/PB. 

24 – É indispensável informar a Departamento de 
Cultura de Solânea, quaisquer mudanças de 
endereço postal e eletrônico do (a) proponente 
selecionado (a). 

25 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

DO DIREITO DE IMAGEM 

26 – O proponente contemplado autoriza, com a 
sua inscrição, que sua apresentação e de seus 
participantes, inclusive nas atividades 
complementares, sejam fotografados e/ou gravados 
em áudio e vídeo por pessoas designadas pela 
Departamento de Cultura de Solânea para 
incorporação deste material ao acervo da Prefeitura 

Municipal de Solânea, bem como inclusão em 
materiais institucionais e divulgação em rádio, 
televisão, internet e outras mídias impressas, 
audiovisuais, digitais ou eletrônicas, sem ônus e por 
tempo indeterminado. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

27 – Cada uma das 08 (OITO) propostas 
selecionadas receberá, a título de premiação pela 
apresentação, a importância de R$ 2.000,00 (Dois 
Mil Reais), perfazendo o valor total de R$ 16.000,00 
(Dezesseis Mil Reais) para o segmento CULTURA 
POPULAR NA ZONA RURAL. 

28 – Não havendo número suficiente de 
vencedores, seja por critérios técnicos ou por 
demanda de inscrições, o valor remanescente 
pertinente a este edital, será transferido para outras 
linhas de fomento que estejam previstas na Lei 
Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

29 – Após a divulgação do resultado e dos prazos 
recursais, o Departamento de Cultura convocará os 
candidatos selecionados para que apresentem 
junto à Secretaria Municipal da Fazenda os 
documentos necessários à liberação do pagamento 
do Prêmio – Certidões Negativas de débitos 
Federal, Estadual e Municipal, cópias de Identidade 
e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e 
indicação da Conta Bancária. 

30 – A inscrição para o presente edital implica na 
plena concordância com os seus termos. 

31 – O proponente premiado será responsável pela 
realização do (s) projeto (s) e dos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo 
qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Prefeitura Muncipal de Solânea. 
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32 - A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: 
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música etc.) necessárias para a 
realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes. 

33 – Pode a Departamento de Cultura de Solânea 
verificar in loco o desenvolvimento da execução do 
projeto contemplado. 

34 - Os contemplados estarão sujeito às 
penalidades legais pela inexecução total ou parcial 
do projeto e, ainda, pela execução de seu projeto 
em desacordo com a descrição contida na proposta 
aprovada pela Comissão de Seleção. 

35 – Na ocorrência de qualquer dos fatos 
constantes no subitem anterior, obrigam-se os 
proponentes / contemplados a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação. 

36 – Os premiados autorizam, desde já, à 
Prefeitura Municipal de Solânea / Departamento de 
Cultura e ao Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial de Cultura, o direito de mencionar seu 
apoio e de utilizar em suas ações de difusão, 
quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, 
as peças publicitárias, fichas técnicas, material 
audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades 
dos projetos selecionados. 

37 – Os casos omissos relativos às disposições 
deste edital serão decididos pela Departamento de 
Cultura de Solânea, após apreciação da 
Procuradoria Municipal, ficando desde logo eleito o 

Foro da Comarca de Solânea, para dirimir 
eventuais questões relativas a este edital. 

38 – O presente edital ficará à disposição dos 
interessados na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Solânea www.solanea.pb.gov.br. 

39 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

40 – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Órgão Gestor de Cultura, através do e-mail 
cultura.solanea@gmail.com. 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

ANEXO ÚNICO: 

Caso queira se inscrever no edital CULTURA 
POPULAR NA ZONA RUAL, preencha na íntegra o 
formulário anexo: 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 
009/2020 (CULTURA POPULAR NA ZONA RUAL) 

 

01 – Identificação (nome completo do artista ou da 
entidade proponente) _______________________ 

02 – CNPJ (Se for pessoa física, digite 000) 

________________________________________ 

03 – Nome completo da pessoa responsável pelo 
projeto ___________________________________ 

04 – Nome Artístico da pessoa responsável pelo 
projeto ___________________________________ 
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05 – Nº do CPF ____________________________ 

06 – Endereço Completo 

_________________________________________
_________________________________________ 

07 – Comprovante de Residência ou da entidade 
(anexar cópia legível) 

_________________________________________
_________________________________________ 

08 – Telefone/e-mail e outros tipos existentes de 
contato 
_________________________________________
_________________________________________ 

09 – Nome do seu projeto 

_________________________________________
_________________________________________ 

10 – Descreva claramente como será o seu projeto 

_________________________________________
_________________________________________ 

11 – Marque a categoria artística do seu projeto 

( ) Dança 

( ) Violeiros e repentistas 

( ) Emboladas de coco 

( ) Música popular 

( ) Quadrilha junina 

( ) Teatro de rua 

( ) Capoeira 

( ) Cordel 

( ) Exposição artesanal 

( ) Outra ________________________ 

12 – Marque o tipo de espaço onde pretende 
realizar o projeto 

( ) Praça 

( ) Rua 

( ) Ginásio 

( ) Palco 

( ) Outro ____________________ 

13 – Escreva uma breve descrição sobre o tipo de 
espaço a ser utilizado 

_________________________________________
_________________________________________ 

14 – Breve resumo do currículo artístico (pessoa 
física ou entidade proponente) 

_________________________________________
_________________________________________ 

15 – Anexos comprobatórios das suas atividades 
curriculares na área 

(Insira o que tiver de links ou imagens de 
divulgação do seu trabalho (Youtube, Facebook, 
reportagens, etc....) 

_________________________________________ 

16 – Nomes de outros participantes 

_________________________________________ 

17 – Termo de Compromisso 

DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM 
A MINHA INSCRIÇÃO NO EDITAL “CULTURA 
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POPULAR NA ZONA RURAL”, PROMOVIDO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA, QUE 
SOU TOTALMENTE RESPONSÁVEL PELO 
PROJETO APRESENTADO NO REFERIDO 
EDITAL, EM COMUM ACORDO COM TODOS OS 
PARTICIPANTES QUE MENCIONEI NESTE 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. DECLARO, 
AINDA, QUE ASSUMO O COMPROMISSO DA 
REALIZAÇÃO DO PROJETO TÃO LOGO FOR 
DEFINIDO O CRONOGRAMA APRESENTADO 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA. 

( ) Concordo 

( ) Não concordo 

(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá 
ser assinado na ocasião da entrega de outros 
documentos para abertura do processo de 
pagamento) 

18 – Já possui seu Cadastro de Artista no 
Departamento de Cultura de Solânea? 

( ) Sim 

( ) Não 

(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o 
cadastro no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea) 

19– Termo de concordância 

(Concorda com os termos do edital CULTURA 
POPULAR NA ZONA RURAL?) 

( ) Sim 

( ) Não estou de acordo 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 
Prefeito 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

EDITAL Nº 010/2020 - PRÊMIO MESTRES DA 
CULTURA POPULAR DE SOLÂNEA 

 O Município de Solânea (PB), representado 
por seu prefeito constitucional, no uso de suas 
atribuições legais e com base nos termos da Lei 
Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e do 
Decreto Municipal 025/2020, e nas condições e 
exigências deste edital TORNA PÚBLICO que 
estão abertas as inscrições para o PRÊMIO 
MESTRES DA CULTURA POPULAR DE 
SOLÂNEA, destinado a PREMIAR os trabalhos dos 
mestres/as com idade igual ou superior a 50 
(cinquenta) anos e com mais de 10 (dez) anos de 
atuação no município, e/ou que seja a continuidade 
tradicional da brincadeira de um parente mestre da 
cultura popular, cuja trajetória de vida tenha 
contribuído para a transmissão e continuidade do 
Patrimônio Cultural da cidade 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 - O Presente Edital visa reconhecer e valorizar a 
atuação dos mestres/as da cultura popular, 
responsáveis pela transmissão e perpetuação de 
saberes, celebrações e formas de expressão que 
compõem o patrimônio cultural imaterial de 
Solânea, nos termos e condições previstas no 
presente edital e observadas as disposições da lei 
federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), no que for 
aplicável. 
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2 – O Prêmio MESTRES DA CULTURA POPULAR 
DE SOLÂNEA visa selecionar e premiar até 05 
(cinco) mestres(as) da cultura popular, que tenham 
idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e cuja 
trajetória de vida tenha contribuído para a 
transmissão e continuidade do Patrimônio Cultural 
da cidade, atuantes em Solânea há pelo menos 10 
(dez) anos, e/ou que seja a continuidade tradicional 
da brincadeira de um parente mestre da cultura 
popular, que possuam o reconhecimento de suas 
comunidades de que são detentores do 
conhecimento indispensável à transmissão de 
saber, celebração ou forma de expressão 
tradicional, para alcance dos seguintes objetivos: 

2.1 - Identificar e salvaguardar saberes, 
celebrações e formas de expressão portadoras de 
referência à identidade, à história e à memória de 
grupos formadores da sociedade Solanense; 

2.2- Valorizar e divulgar a atuação dos mestres(as) 
na transmissão e perpetuação da cultura popular ao 
longo do tempo; 

2.3- Contribuir para a melhoria das condições 
sociais e materiais de transmissão e perpetuação 
dos bens culturais imateriais da cidade; 

3- Para os efeitos deste edital entende-se por: 

3.1 - Mestre e Mestra da cultura popular: pessoa 
física que seja herdeira dos saberes da cultura 
popular, que detenha notório conhecimento, longa 
permanência na atividade e que seja reconhecida 
por sua própria comunidade como referência na 
transmissão de saberes, celebrações e/ou formas 
de expressões da tradição popular 

em suas diversas categorias, tais como: 

a) medicina popular; 

b) culinária tradicional; 

c) jogos e brincadeiras; 

d) contação de histórias e outras narrativas orais; 

e) poesia e literatura popular; 

f) músicas, cantos e danças; 

g) rituais, festejos e celebrações; 

h) artes e artesanato; 

i) outras categorias culturais que, pelo poder da 
palavra, da imagem, da oralidade, da corporeidade 
e da vivência, dialoga, aprende, ensina e torna-se a 
memória viva e afetiva da tradição popular, 
transmitindo saberes e fazeres de geração a 
geração, garantindo a ancestralidade e identidade 
de sua comunidade. 

3.2- Por Cultura Popular entende-se: “o conjunto de 
criações que emanam de uma comunidade cultural, 
fundadas na tradição, expressas por um grupo ou 
por indivíduos e que reconhecidamente respondem 
às expectativas da comunidade enquanto 
expressão de sua identidade cultural e social” 
(UNESCO). As criações, saberes e fazeres da 
cultura popular possuem formas singulares de 
transmissão entre gerações, com linguagem 
própria, geralmente, mas não exclusivamente, 
baseada na oralidade, no exemplo e no próprio 
processo de recriação. Marcadas por rupturas e 
permanências, possuem caráter dinâmico, sendo 
constantemente recriadas e retraduzidas no 
contexto social em que se inserem, promovendo o 
diálogo entre o tradicional e o moderno. 

DAS ETAPAS E PRAZOS 
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4 - O presente edital será composto das seguintes 
etapas sucessivas 

a) Inscrições: 13/10/2020 a 23/10/2020: 

b) Avaliação e seleção: 24/10/2020 a 28/10/2020: 

c) Publicação dos selecionados: 29/10/2020; 

d) Período de Recurso: 30/10/2020 a 02/11/2020; 

e) Publicação do resultado do recurso: 03/11/2020; 

f) Prazo apresentação de documentação junto a 
Secretaria de Fazenda: 04/11/2020 a 06/11/2020; 

g) Liberação dos recursos: até 07/11/20201 

h) Realização da produção dos projetos: até 
25/12/2020: 

i) Apresentação da prestação de contas: até 
31/12/2020. 

DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES 

5 – A inscrição poderá ser feita tanto por Pessoa 
Física quanto por Pessoa Jurídica, considerando-se 
um proponente responsável pela proposta em caso 
de associações, cooperativas, grupos organizados 
ou qualquer entidade de representação cultural. 

6 - Os proponentes deverão ter idade mínima de 18 
(dezoito) anos. 

7 – Só poderão concorrer ao prêmio artistas que 
sejam naturais de Solânea/PB ou com 

domicílio comprovado no referido município por no 
mínimo há 06 (seis) meses, preenchendo a ficha de 
inscrição no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea, conforme anexo. 

8 – Os preponentes contemplados deverão 
mencionar, no material promocional ou durante as 

atividades de apresentação, as informações de sua 
seleção no presente edital, de forma falada, 
impressa ou gravada por qualquer meio, com as 
seguintes referências: ESTE PROJETO FOI 
SELECIONADO NO EDITAL “PRÊMIO MESTRES 
DA CULTURA POPULAR DE SOLÂNEA”, DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA, COMO 
PARTE DAS AÇÕES DE FOMENTO DE 
EMERGÊNCIA CULTURAL DA LEI 14.017/2020 – 

LEI ALDIR BLANC. 

9 – No preenchimento da Ficha de Inscrição, 
proponente deverá responder a todos os campos 
em aberto com as seguintes informações, bem 
como o envio dos anexos solicitados: 

a) – Identificação (Nome completo do artista ou da 
entidade) 

b) – CNPJ – se for o caso 

c) – Nome completo da pessoa responsável 

d) – Nome artístico da pessoa responsável 

e) – CPF da pessoa responsável 

f) – Endereço completo/contatos 

g) – Comprovante de residência, da entidade ou 
pessoa responsável 

h) – Nome do projeto: Mestre da cultura popular: 

i) – Descrição da pratica cultural do mestre/a 

j) – Categoria artística do mestre/a 

k) – Indicação e Descrição sobre o espaço a ser 
feito o registro áudio visual 

l) – Breve currículo artístico do responsável ou 
entidade 
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m) – Demonstrações curriculares do proponente ou 
da entidade 

n) – Anexos curriculares 

o) – Participantes 

p) – Termo de Responsabilidade 

q) - Declaração de reconhecimento comunitário 

r) – Informação sobre Cadastro 

10 – É vedada a inscrição de profissionais que 
estarão integrando as Comissões de 
Acompanhamento e Fiscalização e a Comissão de 
Avaliação e Seleção, bem como de seus parentes 
até 2º grau e, também, de servidores da Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

11 - É vedada a inscrição em mais de um prêmio, 
no município de Solânea, para seleção de 
propostas no que se refere ao Auxílio Emergencial 
ao segmento cultural proposto pela Lei 
14.017/2020. 

12 – As inscrições estarão abertas por um período 
de 10 dias, a contar da data da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Município, e somente 
poderão ser feitas de modo online com o 
preenchimento do Formulário de Inscrição 
disponível no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

13 – Todas as propostas inscritas serão avaliadas 
pela Comissão de Avaliação e Seleção, que será 
composta por no mínimo 03 (três) avaliadores 
distribuídos em áreas de conhecimento artístico, 
convidados pela Prefeitura Municipal de Solânea e 
designados pela Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização, que farão a análise de mérito de todas 
as inscrições, para proceder com a escolha das 05 
(cinco) propostas melhores avaliadas. 

14 – O resultado será divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Solânea. 

15 - Os proponentes não selecionados terão um 
prazo de 03 dias, a contar da data de divulgação do 
resultado, para recorrer ou contestar qualquer 
premiação que esteja fora dos requisitos ou 
critérios deste edital. 

16 - O recurso deverá ser devidamente elaborado, 
datado e assinado pelo interessado, o qual deverá 
fundamentar e comprovar a consistência de suas 
alegações. 

17 - O recurso deverá ser protocolado na sede da 
Procuradoria Jurídica do Município a rua 
Pernambuco, S/N – Centro de Solânea/PB, no 
horário das 08:00h às 12:00h, no prazo previsto 
neste edital. 

18 – Eventuais recursos ou contestações, serão 
analisados pela Comissão de Avaliação e Seleção, 
podendo ter apoio da Procuradoria Jurídica do 
Município no que couber. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

19 - Os recursos necessários para o 
desenvolvimento desta ação serão oriundos do 
Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 
Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de 
Cultura. 

19.1 - O aporte financeiro deste edital será 
destinado para premiação aos contemplados. 

DAS OBRIGAÇÕES 
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20 - O proponente deverá enviar, até 90 dias após 
a publicação do Decreto de Calamidade Publica no 
Brasil, um material audio visual que comprove a 
sua atuação como mestres/as da cultura popular, 
responsáveis pela transmissão e perpetuação de 
saberes, celebrações e formas de expressão que 
compõem o patrimônio cultural imaterial de 
Solânea. 

21 - Após o prazo estipulado para a execução do 
projeto no item 20 o contemplado deverá 
encaminhar à Departamento de Cultura de 
Solânea, até 10 (dez) dias, Relatório Final 
detalhado de sua execução, com datas e locais das 
atividades, incluindo o registro dos resultados por 
meio de fotos digitalizadas, locais de apresentação, 
e documentos que comprovem as atividades 
realizadas. Esse relatório detalhado deverá ser 
entregue presencialmente na sede da Procuradoria 
Jurídica do municipio a rua Pernambuco, SN, 
centro – Solânea/PB. 

22 – É indispensável informar a Departamento de 
Cultura de Solânea, quaisquer mudanças de 
endereço postal e eletrônico do (a) proponente 
selecionado (a). 

23 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a 

adoção de medidas judiciais cabíveis. 

DO DIREITO DE IMAGEM 

24 – O proponente contemplado autoriza, com a 
sua inscrição, que sua apresentação e de seus 
participantes, inclusive nas atividades 
complementares, sejam fotografados e/ou gravados 
em áudio e vídeo por pessoas designadas pela 
Departamento de Cultura de Solânea para 
incorporação deste material ao acervo da Prefeitura 

Municipal de Solânea, bem como inclusão em 
materiais institucionais e divulgação em rádio, 
televisão, internet e outras mídias impressas, 
audiovisuais, digitais ou eletrônicas, sem ônus e por 
tempo indeterminado. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

25 – Cada uma das 05 (cinco) propostas 
selecionadas receberá, a título de premiação pela 
obra a importância de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) 
a título de Prêmio, totalizando o valor de R$ 
10.000,00 (Dez Mil Reais) para o MESTRES DA 
CULTURA POPULAR DE SOLÂNEA. 

26 – Não havendo número suficiente de 
vencedores, seja por critérios técnicos ou por 
demanda de inscrições, o valor remanescente 
pertinente a este edital, será transferido para outras 
linhas de fomento que estejam previstas na Lei 
Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

27 – Após a divulgação do resultado e dos prazos 
recursais, o Departamento de Cultura convocará os 
candidatos selecionados para que apresentem 
junto à Secretaria Municipal da Fazenda os 
documentos necessários à liberação do pagamento 
do Prêmio – Certidões Negativas de débitos 
Federal, Estadual e Municipal, cópias de Identidade 
e CPF, assinatura do Termo de Compromisso e 
indicação da Conta Bancária. 

28 – A inscrição para o presente edital implica na 
plena concordância com os seus termos. 

29 – O proponente premiado será responsável pela 
realização do (s) projeto (s) e dos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo 
qualquer responsabilidade civil ou penal para a 
Prefeitura Muncipal de Solânea. 
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30 - A Prefeitura Municipal de Solânea não se 
responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.: 
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música etc.) necessárias para a 
realização das atividades previstas nos projetos 
contemplados, sendo essas de total 
responsabilidade dos seus proponentes. 

31 – Pode a Departamento de Cultura de Solânea 
verificar in loco o desenvolvimento da execução do 
projeto contemplado. 

32 - Os contemplados estarão sujeito às 
penalidades legais pela inexecução total ou parcial 
do projeto e, ainda, pela execução de seu projeto 
em desacordo com a descrição contida na proposta 
aprovada pela Comissão de Seleção. 

33 – Na ocorrência de qualquer dos fatos 
constantes no subitem anterior, obrigam-se os 
proponentes / contemplados a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação 
vigente à época em que se realizar a respectiva 
quitação. 

34 – Os premiados autorizam, desde já, à 
Prefeitura Municipal de Solânea / Departamento de 
Cultura e ao Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial de Cultura, o direito de mencionar seu 
apoio e de utilizar em suas ações de difusão, 
quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus, 
as peças publicitárias, fichas técnicas, material 
audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades 
dos projetos selecionados. 

35 – Os casos omissos relativos às disposições 
deste edital serão decididos pela Departamento de 
Cultura de Solânea, após apreciação da 
Procuradoria Municipal, ficando desde logo eleito o 

Foro da Comarca de Solânea, para dirimir 
eventuais questões relativas a este edital. 

36 – O presente edital ficará à disposição dos 
interessados na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Solânea www.solanea.pb.gov.br. 

37 – O não cumprimento das exigências constantes 
nas cláusulas do edital implicará a adoção de 
medidas judiciais cabíveis. 

38 – Outras informações podem por ser solicitadas 
junto à Prefeitura Municipal de Solânea, pelo seu 
Órgão Gestor de Cultura, através do e-mail 
cultura.solanea@gmail.com. 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
 

ANEXO ÚNICO: 

Caso queira se inscrever no edital PRÊMIO 
MESTRES DA CULTURA POPULAR DE 
SOLÂNEA, preencha na íntegra o formulário anexo: 

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 
010/2020 (PRÊMIO MESTRES DA CULTURA 
POPULAR DE SOLÂNEA) 

01 – Identificação (nome completo do artista ou da 
entidade proponente) ________________________ 

02 – CNPJ (Se for pessoa física, digite 000) 

_________________________________________ 

03 – Nome completo da pessoa responsável pelo 
projeto ___________________________________ 

04 – Nome Artístico da pessoa responsável pelo 
projeto ___________________________________ 
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05 – Nº do CPF ____________________________ 

06 – Endereço Completo 

_________________________________________
_________________________________________ 

07 – Comprovante de Residência ou da entidade 
(anexar cópia legível) 

08 – Telefone/e-mail e outros tipos existentes de 
contato 

_________________________________________ 

09 – Nome do seu projeto 

_________________________________________
_______________________________]__________ 

10 – Descreva claramente como será o seu projeto 
(Inclua aqui a contrapartida oferecida) 

_________________________________________
_________________________________________ 

11 – Descreva a sua pratica cultural, enquanto 
mestre/a (Descrição da atividade cultural a qual o 
candidato se dedica (saberes, celebrações e/ou 
formas de expressão) e da sua contribuição para a 
formação de aprendizes e/ou para a continuidade 
da prática) 

_________________________________________
_________________________________________ 

12 – Marque a categoria artística do seu projeto 

( ) Danças populares 

( ) Violeiros e repentistas 

( ) Culinária tradicional 

( ) Música popular 

( ) Quadrilha junina 

( ) jogos e brincadeiras 

( ) Capoeira 

( ) Rituais, festejos e celebrações 

( ) Medicina popular 

( ) Outra ________________________ 

13 – Marque o tipo de contrapartida que você irá 
oferecer 

( ) Oficina 

( ) Apresentação em áreas publicas 

( ) Palestra 

( ) Áudio visual 

( ) Outro ____________________ 

14 – Escreva uma breve descrição sobre como 
você irá realizar a contrapartida 

_________________________________________
_________________________________________ 

15 – Breve resumo do currículo artístico (pessoa 
física ou entidade proponente) 

_________________________________________
_________________________________________ 

16 – Anexos comprobatórios das suas atividades 
curriculares na área 

(Insira o que tiver de links ou imagens de 
divulgação do seu trabalho (Youtube, Facebook, 
reportagens, etc....) 

_________________________________________ 
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17 – Nomes de outros participantes envolvidos no 
seu projeto 

_________________________________________ 

18 – Termo de Compromisso 

DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM 
A MINHA INSCRIÇÃO NO EDITAL “MESTRES DA 
CULTURA POPULAR DE SOLÂNEA”, 
PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOLÂNEA, QUE SOU TOTALMENTE 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO 
APRESENTADO NO REFERIDO EDITAL, EM 
COMUM ACORDO COM TODOS OS 
PARTICIPANTES QUE MENCIONEI NESTE 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. DECLARO, 
AINDA, QUE ASSUMO O COMPROMISSO COM A 
REALIZAÇÃO DA CONTRA PARTIDA 
MENCIONADA POR MIM NESTE PROJETO, TÃO 
LOGO FOR DEFINIDO O CRONOGRAMA 
APRESENTADO PELO ÓRGÃO GESTOR DA 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA. 

( ) Concordo 

( ) Não concordo 

(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá 
ser assinado na ocasião da entrega de outros 
documentos para abertura do processo de 
pagamento) 

19 - Declaração de reconhecimento comunitário 

DECLARO PARA FINS DE PREMIAÇÃO NO 
EDITAL DE CONCURSO “MESTRES DA 
CULTURA POPULAR DE SOLÂNEA”, 
PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOLÂNEA QUE TENHO TITULO DE UMA 
INSTITUIÇÃO OU COMUNIDADE 

RECONHECENDO QUE O MESTRE 
PREPONENTE NESTE EDITAL, É DETENTOR (A) 
DO CONHECIMENTO INDISPENSÁVEL À 
TRANSMISSÃO DE SABERES, CELEBRAÇÕES 
OU FORMAS DE EXPRESSÃO TRADICIONAIS 
DE SOLÂNEA E, PORTANTO, IMPORTANTE 
PARA O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE 
CULTURAL DO MUNICÍPIO 

( ) Tenho a declaração 

( ) Não tenho a declaração 

(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá 
ser assinado na ocasião e entregue a referida 
Declaração de Reconhecimento Comunitário, junto 
aos outros documentos para abertura do processo 
de pagamento) 

18 – Já possui seu Cadastro de Artista no 
Departamento de Cultura de Solânea? 

( ) Sim 

( ) Não 

(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o 
cadastro no site da Prefeitura Municipal de 
Solânea) 

19– Termo de concordância 

(Concorda com os termos do edital MESTRES DA 
CULTURA POPULAR DE SOLÂNEA?) 

( ) Sim 

( ) Não estou de acordo 

Solânea, 13 de outubro de 2020. 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
PORTARIAS 


