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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

 

EDITAL Nº 001/2020 

CONVOCATÓRIA DE ESPAÇOS CULTURAIS 2020 

 

A Prefeitura Municipal de Bananeiras – PB, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 de 29 de junho de 2020 

(Lei Aldir Blanc), torna público o presente edital que regulamenta a CONVOCATÓRIA DE ESPAÇOS CULTURAIS 2020, em conformidade com o Decreto Federal Nº 10.464 

de 17 de agosto de 2020 e o Decreto Municipal Nº 4.495 de 08 de julho 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 informais ou entidades de cultura com atuação no município de Bananeiras, serão adotados os seguintes critérios:  

I – As empresas, espaços informais ou entidades culturais deverão estar inseridos no Cadastro da Classe Artística  e/ou em outros cadastros referentes a atividades 

culturais existentes na unidade da federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991. 

II – As empresas, espaços informais 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 a relação das despesas na ficha de inscrição, ocorridas no período de pandemia a partir do mês de março de 2020. 

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 devidamente  inscritos em pelo menos um dos  cadastros de cultura, até à presente data, deverão 
realizar suas inscrições online, no endereço eletrônico www.bananeiras.pb.gov.br,   em formulários e anexos preenchidos com os documentos relacionados. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

I – Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação serão oriundos do Plano de Ação 07208420200002-002396 – Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial da Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de Cultura com o aporte financeiro de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

          II – O aporte financeiro deste edital será destinado para subvenção social  aos contemplados.  

3. DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO  

I – Estão habilitados a participar do EDITAL DE CONVOCATÓRIA DE ESPAÇOS CULTURAIS  pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, 
doravante identificados como “proponentes” e pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos constituídas como representantes de espaços culturais sem CNPJ.  

II - Os proponentes se classificarão 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, doravantes identificados como “proponentes” e inscritos no Cadastro da Classe Artística e Atuação no Município de Bananeiras.  

B. Pessoas Físicas: Artistas independentes constituídos como representantes de espaços culturais sem CNPJ, doravante identificados como “proponentes 

representantes” e inscritos no Cadastro da Classe Artística e Atuação no Município de Bananeiras.  

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

A. Proponente – Pessoa física ou jurídica que assume a responsabilidade legal pelo projeto junto à Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, 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.  
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C. MEI – Microempreendedor Individual - Pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário.  

C.1 - O MEI (Microempreendedor individual) somente poderá participar deste certame desde que se trate do próprio executor do projeto, não podendo figurar como 

representante de grupos/companhias/coletivos, caso em que será inabilitado (ou desclassificado), caso esta 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 1 (um) projeto neste edital do INCISO II será inabilitado.  

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

I – ANEXO I - Pedido de solicitação do benefício, em que conste a 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(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 – ANEXO III - Planilha e Cópias de todas as despesas de manutenção informadas – tipo: Contas de energia, Água, Telefone, Internet, despesas com transporte, 
serviços, aluguel, notas fiscais, serviços contábeis, cartoriais 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 IV – Portfólio (documentos comprobatórios das atividades culturais, a exemplo de registros de trabalho em páginas da imprensa, redes sociais, fotos 
de atividades culturais realizadas, 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  

k) Dados bancários (nome do banco, agência e conta corrente) 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;  

d) Certidão Negativa do FGTS;  

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, atualizada;  
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f) Cópia do comprovante de residência do representante legal;  

g) Dados bancários (nome do banco, agência e conta corrente) do proponente. A conta deverá, obrigatoriamente, ser vinculada ao CNPJ.  

h) Certificado de MEI – Microempreendedor Individual  

i) Certidão Negativa de Débito Estadual;  

j) Certidão Negativa de Débito 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 corrente) do proponente.  

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

corrente 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. Não serão efetuados depósitos em conta poupança ou conta conjunta.  

Parágrafo terceiro: no pagamento de subvenção social 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 da subvenção social  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 e R$ 10.000,00, atendendo ao limite estabelecido no Art. 7º da Lei Federal 
nº 14.017/2020, com um investimento total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), segundo os critérios da tabela abaixo: 

ITEM CRITÉRIO PONTOS 1 2 3 

01 Despesa do espaço com energia nos últimos 4 
meses de 2019 

3 Até 500,000 De 501,00 a 1.000,00 Acima de 1.000,00 

02 Despesa do espaço com água nos últimos 4 
meses de 2019 

3 Até 500,000 De 501,00 a 1.000,00 Acima de 1.000,00 

03 Despesa do espaço com locação ou 
financiamento 

3 Até 500,00 De 501,00 a 1.000,00 Acima de 1.000,00 

04 Faturamento do espaço 3 Até 20.000,00 De 21.001,00 até 
35.000,00 

Acima de 35.000,00 

05 Funcionários contratados 3 Até 1 funcionário 02 funcionários De 3 acima 

06 Despesa do espaço com IPTU 2020 3 Até 150,00 De 151,00 a 250,00 Acima de 250,00 

07 N° de pessoas envolvidas na prestação de 
serviços 

3 Até 10 De 11 a 15 Acima de 15 
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08 Diversidade Cultural (linguagens artísticas 
trabalhadas – ex: artes cênicas, cultura popular, 

música, pintura, gastronomia, escultura, 
preservação cultural, patrimônio, etc... 

3 2 a 3 4 a 5 Acima de 6 

09 Tempo de existência 3 2 a 3 anos 4 a 5 Acima de 5 

10 Alcance geográfico (comunidades e espaços onde 
realizou trabalhos ) 

3 Até 3 De 4 a 6 De 7 acima 

11 Ações voltadas a diminuição da vulnerabilidade 
social e inclusão 

3 Até 5 De 6 a 10 De 11 acima 

 

Pontuação total pontos Valor 

 

33 

0 a 10 3.000,00 a 5.000,00 

De 11 a 20 De 5.000,00 a 8.000,00 

21 a 33 De 8.000,00 a 10.000,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Comprovações de outras despesas (ex: transporte, internet e outras previstas no inciso II da LEI 14.017/2020) deverão ser anexadas à inscrição 
para avaliação e possível adequação dos valores a serem repassados para o espaço proponente, após avaliação da comissão de seleção. 

6. DAS INSCRIÇÕES  

I – As inscrições estarão abertas no período 27 de outubro a 11 de novembro de 2020, conforme publicação do edital no Diário Oficial do Município de Bananeiras.  

II – As inscrições serão realizadas  de forma virtual, no endereço eletrônico:  www.bananeiras.pb.gov.br  

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 I – Formulário de Autodeclaração;  

C. Anexo II – Formulário de Contrapartida;  

D. Anexo III – Formulário da planilha financeira;  

E. Anexo IV – Portfólio (documentos comprobatórios das atividades culturais);  

F. Anexo V – Formulário de declaração de anuência, representante de grupos;  

IV – Após  inscrição e envio de documentação, não serão admitidas alterações ou complementações no projeto.  

7. DA AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS CONTEMPLADOS  

I - Todas as propostas inscritas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção composta por 06 (SEIS) membros, os quais farão a análise de mérito de todos as 
inscrições, para proceder com a escolha dos prêmios.  

II - A lista de contemplados e não contemplados, será divulgada nas páginas eletrônicas da Prefeitura Municipal de Bananeiras https://www.bananeiras.pb.gov.br 

e deverá conter os dados do proponente e a razão da inabilitação, quando for o caso.  

8. DAS OBRIGAÇÕES  

I - O proponente deverá realizar atividades de contrapartida, preferencialmente para as escolas públicas municipais, e comunidades conforme proposta de 
contrapartida anexada a ficha de inscrição, até 120 dias após o recebimento do recurso. 

http://www.bananeiras.pb.gov.br/
https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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II - Após o prazo estipulado para a execução da contrapartida, o contemplado deverá encaminhar à Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, 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. Esse relatório detalhado deverá ser encaminhado a Secretaria de 
Cultura de Bananeiras, no email editaisbananeiras@gmail.com  

III - É indispensável informar a Secretaria de Cultura de Bananeiras, 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. CRONOGRAMA 

1.1. Este concurso seguirá o seguinte cronograma: 

 

ORDEM ITEM DATAS 

1 Período de Inscrição das Propostas 27/outubro a 11/novembro/2020 

2 Período de Avaliação 12 a 17 de novembro/2020 

3 Divulgação dos Resultado da Análise das Propostas 20 de novembro/2020 

4 Recursos ao Resultado da Análise da Proposta 23 a 25 de novembro/2020 

5 Julgamento dos Recursos 26 a 27  de novembro/2020 

6 Resultado do Julgamento dos Recursos 30 novembro/2020 

7 Homologação das Propostas Premiadas 2  dezembro/2020 

8 Período de Pagamento 7 a 15 de dezembro/2020 

9 Período de Realização e entrega de relatórios / prestação de 

contas dos proponentes 

120 dias após a aprovação) 

 

mailto:editaisbananeiras@gmail.com
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10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

I - O proponente contemplado será responsável pela realização do(s) projeto(s) e dos documentos encaminhados, não implicando seu conteúdo qualquer 
responsabilidade civil ou penal para a Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras ou seu representante.  

II - A Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras 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 Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras 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 a Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras verificar in loco o desenvolvimento da execução do projeto contemplado.  

VI - Os contemplados estarão sujeitos 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 contemplados autorizam, desde já, à Prefeitura Municipal de Bananeiras / Secretaria de Cultura e Turismo 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  

IX - Os casos omissos relativos às disposições deste edital serão decididos pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, após apreciação da Procuradoria 
Municipal, ficando desde logo eleito o Foro da Comarca de Bananeiras, para dirimir eventuais questões relativas a este edital.  

X - O presente edital ficará à disposição dos interessados na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Bananeiras https://www.bananeiras.pb.gov.br 

XI - Outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital podem ser obtidos pelo endereço eletrônico editaisbananeiras@gmail.com   

 

Bananeiras, 26 de outubro de 2020, 

 

EDUARDO GUIMARÃES LIMA BARRETO 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Bananeiras 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/
mailto:editaisbananeiras@gmail.com
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EDITAL Nº 02/2020 

PRÊMIO ZIZI SANFONEIRO DE CULTURA EM REDE 

A Prefeitura Municipal de Bananeiras (PB), por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 (Lei 

Aldir Blanc), objetivando a promoção e reconhecimento do trabalho de artistas do município, torna público que estão abertas as inscrições do PRÊMIO CULTURA EM REDE, 

destinado a selecionar propostas de apresentações virtuais de música, dança e teatro ou circo,  ao vivo (lives) ou gravados em vídeo durante o período de 

Isolamento Social em face da pandemia da Covid-19. 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1.1. Serão premiadas 21 propostas de apresentações virtuais de Música, Teatro, circo e Dança ao vivo ( lives) ou gravados em vídeo, produzidos de forma 

independente pelos próprios artistas, em qualquer cenário a seu critério. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão se inscrever artistas de qualquer gênero musical, teatral, circense ou coreográfico para realização de apresentação solo ou coletiva, ao vivo 

ou com vídeo gravado a ser transmitida em qualquer canal de sua preferência e, também, nas plataformas e canais de comunicação da Prefeitura Municipal de 

Bananeiras.  

2.2. As apresentações poderão ser de músicas e textos autorais ou de outro repertório sob a total responsabilidade do artista. 

2.3. No caso de o participante apresentar peças não autorais, pertencentes a terceiros, o participante deverá declarar, já no ato da inscrição, que é o único 

responsável pela execução das mesmas 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.  

2.4. A inscrição é individual em nome do artista com proposta de apresentação solo ou, em caso de grupo, em nome do responsável pelo mesmo. 

2.5. 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 à equipe de filmagem e aparelhagem técnica em geral.   

2.6. A Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras poderá disponibilizar gratuitamente, caso seja de interesse do artista ou grupo selecionado, algum 

espaço cultural do município (teatro, espaço cultural, etc)  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.  

2.7. Para a gravação das apresentações selecionadas, ou transmissão ao vivo, o artista ou grupo  deverá reunir apenas as pessoas necessárias à produção 

envolvidas com a execução técnica, artística e equipe de filmagem, evitando aglomeração e presença de público.  

2.8. 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 “CULTURA EM REDE”, DA SECRETARIA DE 

CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DE EMERGÊNCIA CULTURAL NOS 

TERMOS DA LEI 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC. 

2.9. A inscrição no Prêmio ZIZI SANFONEIRO CULTURA EM REDE é para artistas de Bananeiras/PB, domiciliados no referido município, com devida 

comprovação de endereço.  

2.10. Os artistas ou grupos  selecionados deverão encaminhar o link do canal onde o show será transmitido (em caso de apresentação ao vivo) com data e 

horário e uma cópia de vídeo de sua apresentação à Secretaria de Cultura e Turismo, para que o mesmo seja transmitido também nas plataformas de comunicação 

da Prefeitura Municipal de Bananeiras. 
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2.11. As datas de apresentações serão definidas em comum acordo com a  Secretaria de Cultura e Turismo do município de Bananeiras, visando um melhor 

aproveitamento e divulgação juntos aos eventos municipais, podendo iniciar o ciclo de apresentações em dezembro de 2020. 

 

3.  DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas 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 Bananeiras no seguinte endereço eletrônico 

https://www.bananeiras.pb.gov.br 

3.2. 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 / Cidade natal 

c) – Comprovante de Residência 

d) – Breve resumo do currículo artístico 

e) – Anexos curriculares 

f) – Título da apresentação a ser exibida (show, espetáculo teatral ou de dança) 

g) – Descrição sobre a apresentação 

h) – Se transmissão ao vivo ou gravada 

i) – Se apresentação solo ou coletiva 

j) – Gênero musical, teatral ou de dança 

k) – Quantidade de pessoas envolvidas 

l) – Sobre os canais ou plataforma de transmissão 

m) – Tempo de duração do show (mínimo 1:00 e máximo 3:00hs) 

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

o) – Aceite do Termo de Responsabilidade sobre Direitos Autorais 

p) – Informação sobre Cadastro 

 

3.3. É vedada a inscrição de profissionais que estarão integrando a Comissão de Seleção, bem como de seus parentes até 3º GRAU. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 Todas as propostas inscritas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção composta por 06 (SEIS) profissionais distribuídos em áreas de 

conhecimento artístico, os quais farão a análise de mérito de todos as inscrições para proceder com a escolha dos prêmios.  

4.2 Os artistas ou grupos não selecionados terão um prazo de 03 (TRÊS) dias úteis para interposição de eventuais recursos. 

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

alegações. 

4.4 O recurso deverá ser protocolado pelo email editaisbananeiras@gmail.com na Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, de acordo com o 

cronograma (item 6) deste edital. 

4.5 Eventuais recursos ou contestações serão analisados, caso necessário, pela Procuradoria Jurídica do Município, mediante suporte da Secretaria de 

Cultura e Turismo no que couber. 

4.6 O resultado da seleção será divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras na página da prefeitura com o seguinte endereço eletrônico 

https://www.bananeiras.pb.gov.br e também publicada no diário oficial do município. 

4.7 Após a divulgação do resultado e dos prazos recursais, a Secretaria de Cultura e Turismo convocará os candidatos selecionados para que apresentem 

os documentos necessários à abertura do processo de pagamento do Prêmio (Certidões Negativas, cópias de Identidade e CPF, assinatura do Termo de 

Compromisso e indicação da Conta Bancária, e outros, se necessário). 

5. DA PREMIAÇÃO 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/
mailto:editaisbananeiras@gmail.com
https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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5.1. Cada artista ou grupo selecionado receberá a importância informada na tabela abaixo conforme a classificação do tipo de apresentação: 

QUANTIDADE DE PROPOSTAS E 
TEMPO DE APRESENTAÇÃO 

CATEGORIAS VALORES POR PRÊMIO 

05 

(mínimo de 60 min) 

MÚSICA 
(apresentação solo) 

R$ 1.500,00 

10 

(mínimo de 60 min) 

MÚSICA 
(apresentação trio/banda) 

R$ 3.000,00 

02 

(mínimo de 30 min) 

DANÇA 
(apresentação grupo) 

R$ 3.000,00 

02 

(mínimo de 30 min 

TEATRO/CIRCO 
(Monólogo) 

R$ 1.500,00 

02 

(mínimo de 45 min 

TEATRO/CIRCO 
(grupo) 

R$ 3.000,00 

TOTAL: 21  R$52.500,00 

5.2. Não havendo número suficiente de vencedores, seja por critérios técnicos ou por demanda de inscrições, a sobra do valor total será transferida para 

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

6. CRONOGRAMA 

6.1. Este concurso seguirá o seguinte cronograma: 

 

ORDEM ITEM DATAS 

1 Período de Inscrição das Propostas 27/outubro a 11/novembro/2020 

2 Período de Avaliação 12 a 17 de novembro/2020 

3 Divulgação dos Resultado da Análise das Propostas 20 de novembro/2020 

4 Recursos ao Resultado da Análise da Proposta 23 a 25 de novembro/2020 

5 Julgamento dos Recursos 26 a 27  de novembro/2020 

6 Resultado do Julgamento dos Recursos 30 novembro/2020 

7 Homologação das Propostas Premiadas 2  dezembro/2020 
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8 Período de Pagamento 7 a 15 de dezembro/2020 

9 Período de Realização e entrega de relatórios / prestação do 

contas dos proponentes 

120 dias após a aprovação) 

 

 

6.2. A lista dos projetos selecionados será publicada na internet no seguinte endereço eletrônico www.bananeiras.pb.gov.br. 

 

 

6.3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.4. A inscrição implica na plena concordância com os termos deste edital.  

6.5. Outras informações podem ser solicitadas junto à Secretaria de Cultura e Turismo do município de Bananeiras, através do email 

editaisbananeiras@gmail.com  

 

 

Bananeiras, 26 de outubro 2020 

 

Eduardo Guimarães Lima Barreto 

Secretário de Cultura e Turismo de Bananeiras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bananeiras.pb.gov.br/
mailto:editaisbananeiras@gmail.com
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EDITAL Nº 03/2020 

PRÊMIO EXPO BANANEIRAS DE ARTES VISUAIS 

 

A Prefeitura Municipal de Bananeiras (PB), por intermédio da sua Secretaria de Cultura e Turismo e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 (Lei 

Aldir Blanc), objetivando a promoção e reconhecimento do trabalho de Artistas Visuais do município, torna público que estão abertas as inscrições do PRÊMIO EXPO 

BANANEIRAS DE ARTES VISUAIS, destinado a premiar propostas de exposições virtuais nas áreas da Pintura, Desenho, Escultura, Fotografia, Grafitagem e 

similares durante o período de Isolamento Social em face da pandemia da Covid-19 e exposição Permanente no período pós pandemia.  

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1. Serão premiadas 03 propostas de artistas das Artes Visuais para exposição virtual e presencial da seguinte forma: A exposição virtual acontecerá por 

exibição das obras em plataforma própria à escolha do artista e encaminhada para exibição no site designado pela Prefeitura Municipal de Bananeiras, e 

posteriormente, após o período de isolamento, em exposição física em local acordado com a secretaria de Cultura e Turismo 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão se inscrever artistas visuais com trabalhos autorais em Pintura, Desenho, Escultura, Fotografia, Grafitagem e similares para realização de 

exposição individual ou coletiva a ser transmitida em qualquer canal de sua preferência e, também, nas plataformas e canais de comunicação da Prefeitura Municipal 

de Bananeiras, posteriormente em exposição presencial.  

2.2. O proponente poderá se inscrever para exposição Individual ou Coletiva, mas o valor do prêmio será o mesmo e deverá ser pago em nome da pessoa 

responsável pela inscrição. 

2.3. O Proponente que optar pela modalidade coletiva será o responsável pela exposição e deverá indicar os nomes de todos os artistas envolvidos no 

Formulário de Inscrição. 

2.4. O Proponente que apresentar proposta de exposição coletiva deverá concordar com o termo de compromisso e responsabilidade em relação aos 

demais artistas envolvidos na proposta. 

2.5. Para as inscrição o proponente deverá anexar um só documento em PDF, simplificado, contendo imagens sequenciais da(s) obra(s) para exposição, 

incluindo legenda(s) com indicação de título sob a(s) mesma(s), ou até mesmo rascunhos de obras ainda não concluídas, com legendas descritivas do seu conceito. 

2.6. É de responsabilidade do proponente, em caso de seleção, todo o aparato e logística para a sua exposição, em cenário e plataforma de sua preferência, 

inclusive em relação à equipe e aparelhagem técnica em geral. 

2.7. A exposição deverá exibir informações do apoio institucional relativo à ação cultural, com as seguintes informações: EXPOSIÇÃO SELECIONADA NO 

PRÊMIO “EXPO BANANEIRAS”, da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Bananeiras, dentro do Programa de Fomento de Emergência Cultural 

nos termos da Lei 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. 

2.8. A inscrição no PRÊMIO EXPO BANANEIRAS DE ARTES VISUAIS é para artistas residentes no município de Bananeiras-PB, com a devida 

comprovação de endereço. 

2.9. Os artistas ou grupos selecionados deverão encaminhar o link do canal onde a exposição será transmitida, com data e horário e uma cópia de sua 

apresentação à Secretaria de Cultura e Turismo, para que o mesmo seja transmitido também nas plataformas de comunicação da Prefeitura Municipal de Bananeiras. 

2.10. A Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras poderá disponibilizar gratuitamente, caso seja de interesse do artista ou grupo selecionado, algum 

espaço cultural do município (teatro, espaço cultural, etc)  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.  

 

3.  DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas 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 Bananeiras no seguinte endereço eletrônico 

https://www.bananeiras.pb.gov.br 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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3.2. 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 documentos e 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 projeto de Exposição 

i) – Descrição sobre a apresentação 

j) – Descrição sobre o espaço de realização 

k) – Se apresentação solo ou coletiva 

l) – Sobre os canais ou plataforma de transmissão 

m) – Previsão de Realização 

n) – Anexos da obra 

o) – Aceite do Termo de Responsabilidade  

p) – Informação sobre Cadastro 

 

3.3. É vedada a inscrição de profissionais que estarão integrando a Comissão de Seleção, bem como de seus parentes até 3º GRAU. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 Todas as propostas inscritas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção composta por 06 (seis) profissionais distribuídos em áreas de conhecimento 

artístico, os quais farão a análise de mérito de todos as inscrições, para proceder com a escolha dos prêmios.  

4.2 Os artistas ou grupos não selecionados terão um prazo de 03 (TRÊS) dias úteis para interposição de eventuais recursos. 

4.3 O recurso deverá ser devidamente elaborado, datado e assinado pelo interessado(a), o qual deverá fundamentar e comprovar a consistência de suas 

alegações. 

4.4 O recurso deverá ser protocolado pelo email editaisbananeiras@gmail.com na Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, de acordo com o 

cronograma (item 6) deste edital. 

4.5 Eventuais recursos ou contestações serão analisados, caso necessário, pela Procuradoria Jurídica do Município, mediante suporte da Secretaria de 

Cultura e Turismo no que couber. 

4.6 O resultado da seleção será divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras na página da prefeitura com o seguinte endereço eletrônico 

https://www.bananeiras.pb.gov.br e também publicada no Diário Oficial do município. 

4.7 Após a divulgação do resultado e dos prazos recursais, a Secretaria de Cultura e Turismo convocará os candidatos selecionados para que apresentem 

os documentos necessários à abertura do processo de pagamento do Prêmio (Certidões Negativas, cópias de Identidade e CPF, assinatura do Termo de Compromisso 

e indicação da Conta Bancária e outros, se necessário) 

5. DA PREMIAÇÃO 

5.1. Cada artista ou grupo selecionado receberá a importância informada na tabela abaixo conforme a classificação do tipo de apresentação: 

QUANTIDADE DE PROPOSTAS E 

TEMPO DE APRESENTAÇÃO 

CATEGORIAS VALORES POR PRÊMIO 

03 Pintura, Desenho, Escultura, 
Fotografia, Grafitagem e similares 

R$2.000,00 

TOTAL:  R$6.000,00 

 

5.2. Não havendo número suficiente de vencedores, seja por critérios técnicos ou por demanda de inscrições, a sobra do valor total será transferida para 

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

mailto:editaisbananeiras@gmail.com
https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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6. CRONOGRAMA 

6.1. Este concurso seguirá o seguinte cronograma: 

ORDEM ITEM DATAS 

1 Período de Inscrição das Propostas 27/outubro a 11/novembro/2020 

2 Período de Avaliação 12 a 17 de novembro/2020 

3 Divulgação dos Resultado da Análise das Propostas 20 de novembro/2020 

4 Recursos ao Resultado da Análise da Proposta 23 a 25 de novembro/2020 

5 Julgamento dos Recursos 26 a 27  de novembro/2020 

6 Resultado do Julgamento dos Recursos 30 novembro/2020 

7 Homologação das Propostas Premiadas 2  dezembro/2020 

8 Período de Pagamento 7 a 15 de dezembro/2020 

9 Período de Realização e entrega de relatórios / prestação de 

contas dos proponentes 

120 dias após a aprovação) 

 

 

 

6.2. A lista provisória dos projetos selecionados e projetos indeferidos para recursos será publicada na internet no seguinte endereço eletrônico  

https://www.bananeiras.pb.gov.br  

6.3. A lista definitiva  dos projetos selecionados será publicada na internet no seguinte endereço eletrônico  https://www.bananeiras.pb.gov.br 

 

 

 

 

 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/
https://www.bananeiras.pb.gov.br/


MUNICÍPIO DE BANANEIRAS 

JORNAL OFICIAL 
                            CRIADO PELA LEI Nº. 06/77, DE 18/02/1977                  Prefeitura Municipal de Bananeiras - PB 

                                                                                                                                                                                     CNPJ: 08.927.915/0001-59                                                                
                                                                                                                                                                                     Rua Cel. Antonio Pessoa, 375,  

                                                                                                     BANANEIRAS - PB 
 www.bananeiras.pb.gov.br 

 
BANANEIRAS (PB), 26 DE OUTUBRO DE 2020 

 

14 

 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. A inscrição implica na plena concordância com os termos deste edital.  

7.2. Outras informações podem por ser solicitadas junto à Secretaria de Cultura e Turismo do município de Bananeiras, através do email 

editaisbananeiras@gmail.com  

 

Bananeiras, 27 de outubro de 2020 

 

Eduardo Guimarães Lima Barreto 

Secretário de Cultura e Turismo de Bananeiras 
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EDITAL Nº 04/2020  

PRÊMIO MESTRE MAESTRO DE RECONHECIMENTO A AGENTES CULTURAIS DE BANANEIRAS 

EDITAL DE SELEÇÃO, RECONHECIMENTO E PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC 
 

A Prefeitura Municipal de Bananeiras por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo nos termos da Lei 14.017/2020 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), 

torna público o presente Edital nº 04/2020 – PRÊMIO ZIZI DE RECONHECIMENTO A AGENTES CULTURAIS DE BANANEIRAS na modalidade de fomento de premiação 

da comunidade cultural, em conformidade com o decreto federal nº 10.464 de 17 de Agosto de 2020 e o decreto Municipal nº 23 de 17 de Agosto de 2020 e suas eventuais 

modificações no que lhe for aplicável. 

1 - DO OBJETO 

 O objeto deste edital é a seleção de agentes culturais (personalidades, grupos ou entidades) que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento 

artístico cultural no município de Bananeiras em benefício da sociedade e sobretudo na manutenção e preservação das memórias e tradições por meio das mais diversas 

linguagens culturais existentes (manifestações populares, brincantes, tradições orais, gastronomia, artesanato, habilidades manuais, literatura, cordel, contação de histórias, 

dança, teatro, música, folguedos, brincantes, circo, audiovisual,  tradições folclóricas, etc). Poderão concorrer trabalhos oriundos do município de Bananeiras, desde que sejam 

ativos e reconhecidos pela população e contribuam para a manutenção e fortalecimento da cultura e desenvolvimento local, sobretudo os que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social e/ou com reduzido acesso aos meios de produção e fruição cultural e que tenham sido gravemente prejudicados devido o período de pandemia: Mestres 

e Mestras, agentes culturais informais e pessoas físicas, assim como pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com natureza ou finalidade cultural, expressa em seu estatuto e 

CNAE que envolvam as expressões culturais, de maneira a fortalecer as manifestações da diversidade da cultura. 

 

1.1- As candidaturas selecionadas serão premiadas e terão de realizar a contrapartida cultural proposta no ato da inscrição no edital compatível com os trabalhos que 

já desenvolvem, e serão realizadas nas escolas públicas municipais e ou nas comunidades de maneira presencial e/ou virtual partilhando conhecimentos, saberes, 

fazeres, produtos e ou serviços culturais. 

1.2- Para efeitos deste EDITAL compreendem-se passíveis de habilitarem-se à seleção e concorrerem à premiação os proponentes que atuem nas seguintes áreas: 

manifestações populares, brincantes, tradições orais, gastronomia, artesanato, habilidades manuais,  literatura, cordel, contação de histórias, dança, teatro, música, 

folguedos, brincantes, circo, audiovisual,  tradições folclóricas, etc. 

 

 

2. DOS RECURSOS E PREMIAÇÃO 

2.1- Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação serão oriundos do Plano de Ação 07208420200002-002396 – Ministério do Turismo / Secretaria 

Especial da Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de Cultura com o aporte financeiro de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil reais).  

2.2- 0s valores detalhados dos benefícios financeiros concedidos a título de prêmio estão expressos no quadro abaixo, dos quais serão retidos na fonte o valor do 

imposto de renda, de acordo com as alíquotas previstas na legislação vigente: 

 

QUANTIDADE DE PROPOSTAS CATEGORIAS PRÊMIO 

3 COLETIVO FORMAL (CNPJ) OU 

INFORMAL (CPF) 

R$ 4.500,00 

5 INDIVIDUAL  INFORMAL (CPF) R$ 2.600,00 

 TOTAL GERAL R$ 26.500,00 

 

2.3- Não havendo número suficiente de vencedores, seja por critérios técnicos ou por demanda de inscrições, a sobra do valor total será transferida para outras linhas 

de fomento que estejam previstas na Lei Federal nº14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).  
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2.4- O pagamento do benefício financeiro concedido a título de prêmio será efetuado em até 10 (DEZ) dias a contar do primeiro dia útil subsequente à entrega da 

documentação de habilitação para recebimento da premiação, desde que não seja constatada nenhuma ocorrência impeditiva em relação à pessoa física ou jurídica premiada. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1- As inscrições estarão abertas 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 Bananeiras no seguinte endereço eletrônico https://www.bananeiras.pb.gov.br 

3.2- 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) – Currículo artístico  

g) – Anexos curriculares que comprovem a atuação 

h) – Categoria em que irá se inscrever 

● COLETIVO COM CNPJ 

● COLETIVO INFORMAL 

● INDIVIDUAL INFORMAL 

i) – Aceite do Termo de Responsabilidade sobre Direitos Autorais 

j) – Informação sobre Cadastro 

k) – Apresentar a contrapartida que será oferecida 

 

3.2-1. Materiais que comprovem a atuação do candidato no Município de Bananeiras, tais como cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual (DVDs, CDs, 

fotografias, folhetos, matérias de jornal, sites  da internet, outros  materiais), devendo o material estar relacionado à categoria  para qual está sendo realizada a 

inscrição; 

 

3.2-2. No caso de inscrição realizada por terceiro, deve ser enviada digitalmente cópia  de uma procuração registrada em cartório. Em caso de aprovação, o documento 

original deverá ser entregue na Secretaria de Cultura e Turismo na data posteriormente comunicada. 

 

3.2-3. No caso de inscrição de grupo que é um coletivo sem personalidade jurídica, deve haver um “TERMO DE RESPONSABILIDADE” com assinatura das pessoas 

físicas que são membros do grupo, constituindo uma pessoa física (integrante do grupo) como procuradora que pode inscrever o grupo e receber o prêmio em 

seu nome, conforme contido na ficha de inscrição deste edital; 

3.3- É vedada a inscrição de profissionais que estarão integrando a comissão de seleção, bem como seus parentes até 3º grau. 

3.4- O candidato a premiação não pode se inscrever com mais de uma proposta sujeito a eliminação. 

 

4. ETAPAS DE SELEÇÃO 

4.1- Todas as propostas inscritas serão avaliadas por uma comissão de seleção composta de 6 profissionais distribuídos em áreas de conhecimento artístico, os quais 
farão a análise de mérito de todas as inscrições para proceder com a escolha dos prêmios. 

4.2- Todos os proponentes terão prazo de três dias úteis para interposição de eventuais recursos. 

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

4.4- O recurso deverá ser protocolado no email editaisbananeiras@gmail.com  

4.5- Eventuais recursos ou contestações serão analisadas, caso necessário pela Procuradoria Jurídica do município mediante suporte da secretaria de cultura e turismo 
no que couber. 

4.6- O resultado da seleção será divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo no site da Prefeitura Municipal de Bananeiras no seguinte endereço eletrônico 
https://www.bananeiras.pb.gov.br e também publicado no Diário Oficial do município. 

4.7- Após a divulgação do resultado e dos prazos recursais, a secretaria de cultura e turismo convocará os candidatos selecionados para que apresentem os seguintes 
documentos necessário para abertura do processo de pagamento do prêmio – tais como certidões negativas, cópias de RG e CPF, assinaturas do termo de compromisso e 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/
mailto:editaisbananeiras@gmail.com
https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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indicação da conta bancária. 
 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1- A avaliação das candidaturas serão realizadas conforme a seguinte metodologia de pontuação  e critérios relacionados a seguir: 

• Grau pleno de atendimento do critério - 5 pontos 

• Grau satisfatório de atendimento do critério - 3 pontos 

• Grau insatisfatório de atendimento do critério - 1 ponto 

• Nao atendimento do critério - 0 pontos 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PESO RESULTADO 

A – Atuação da personalidade, grupo ou organização artística ou cultural no segmento para 
qual se inscreveu através de iniciativas exemplares já realizadas. Será analisada e avaliada 
a atuação sob a ótica de contribuição para o reconhecimento, difusão, valorização e a 
preservação da cultura do Município de Bananeiras. 

5 3 15 

B – Caráter inovador das iniciativas realizadas pelo proponente(a) - a análise deverá avaliar 
elementos que permitam aferir o caráter inovador das iniciativas tais como: se propôs 
integração entre culturas de tradição oral e educação formal e/ou novas tecnologias 
culturais, sociais e científicas; se desenvolveu processos criativos continuados; se  
desenvolveu ações de formação cultural e fortalecimento das identidades culturais; se 
promoveu a integração da cultura com outras esferas do conhecimento e da vida social. 

5 3 15 

C - Contribuição da narrativa para promoção de valores não discriminatórios e 
desconstrução de estereótipos. A análise irá verificar se as iniciativas realizadas pelo 
indicado promoveram ações e/ou contribuiu para a difusão e promoção de valores que 
contribuam com a conscientização ambiental, preservação da natureza, valorização e 
preservação do patrimônio cultural material e imaterial; no combate a preconceitos de 
gênero, etnico-racial, religioso, geracional, ou por orientação sexual e identidade de 
gênero. 

5 3 15 

D - Atendimento a populações em situação de vulnerabilidade social e acessibilidade. 5 3 15 

E - Contribuição sociocultural que a atuação proporciona a(s) comunidade(s) em que atua. 
Análise dos benefícios diretos e indiretos que a candidato (a) inscrito(a) trouxe a(s) 
comunidade(s) em que atua. 

5 2 10 

F - Geração de oportunidades de trabalho e renda. Análise relacionada à capacidade de 
empreender, seja a partir do viés econômico/financeiro (criação de marcas e produtos, por  
exemplo), seja pelo viés social, ou ambos. Contempla ainda o desenvolvimento de ações 
voltadas para o fortalecimento da economia criativa e economia solidária. 

5 2 10 

Pontuação - Critérios Gerais 80 

Pontuação - Critérios Específicos 20 

Pontuação Total 100 
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6. CRONOGRAMA 

1.1. Este edital seguirá o seguinte cronograma: 

ORDEM ITEM DATAS 

1 Período de Inscrição das Propostas 27/outubro a 11/novembro/2020 

2 Período de Avaliação 12 a 17 de novembro/2020 

3 Divulgação dos Resultado da Análise das Propostas 20 de novembro/2020 

4 Recursos ao Resultado da Análise da Proposta 23 a 25 de novembro/2020 

5 Julgamento dos Recursos 26 a 27  de novembro/2020 

6 Resultado do Julgamento dos Recursos 30 novembro/2020 

7 Homologação das Propostas Premiadas 2  dezembro/2020 

8 Período de Pagamento 7 a 15 de dezembro/2020 

9 Período de Realização e entrega de relatórios / prestação de 

contas dos proponentes 

120 dias após a aprovação) 

 
 
7. DO DIREITO DE IMAGEM  
 

7.1 O proponente contemplado autoriza, com a sua inscrição, que as oficinas e seus participantes, inclusive nas atividades complementares, sejam fotografados 

e/ou gravados em áudio e vídeo por pessoas designadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras para incorporação deste material ao acervo, 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.  

 
8.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

8.1 O proponente premiado será responsável pela realização do(s) projeto(s) e dos documentos encaminhados, não implicando a seu conteúdo qualquer 
responsabilidade civil ou penal para a Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras.  
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8.2 A Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras 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.  

8.3 O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes no presente edital.  

8.4 A Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras não se responsabiliza por eventuais congestionamentos de navegação no link do sistema Google Forms no 
momento da inscrição, sugerindo aos proponentes que não deixem para realizar suas inscrições nos últimos dias.  

8.5 Poderá a Secretaria de Cultura de Bananeiras verificar in loco o desenvolvimento da execução do projeto contemplado.  

8.6 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.  

8.7 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.  

8.8 Os premiados autorizam, desde já, à Prefeitura Municipal de Bananeiras / Secretaria de Cultura e Turismo 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, às peças publicitárias, fichas técnicas, 
material audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades dos projetos selecionados.  

8.9 Os casos omissos relativos às disposições deste edital serão decididos pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, após apreciação da Procuradoria 
Municipal, ficando desde logo eleito o Foro da Comarca de Bananeiras, para dirimir eventuais questões relativas a este edital.  

8.10 O presente edital ficará à disposição dos interessados na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Bananeiras www.bananeiras.pb.gov.br  

8.11 Outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital podem ser obtidos pelo endereço eletrônico  editaisbananeiras@gmail.com  

 
Bananeiras, 26 de outubro de 2020 

 
 
 

EDUARDO GUIMARÃES LIMA BARRETO 
Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Bananeiras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:editaisbananeiras@gmail.com
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EDITAL Nº 05/2020 

FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 A 5  

A Prefeitura Municipal de Bananeiras (PB), por intermédio da sua Secretaria de Cultura e Turismo e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), 

objetivando a promoção e reconhecimento do trabalho de artistas do município, torna público que estão abertas as inscrições do edital para seleção de  21 propostas de vídeos 

para realização de exibição  dentro da programação do FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 a 5, que acontecerá de forma virtual durante o período de Isolamento Social em face 

da pandemia da Covid-19. 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1. Serão premiadas 21 propostas para realização de exibição de vídeos de 3 a 5 minutos, dentro da programação do FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 a 5, na 

linha documental e registro da memória oral, com temas relacionados ao município de Bananeiras – PB: histórias engraçadas, histórias misteriosas, histórias da 

educação, histórias da fundação, histórias do patrimônio, histórias de personagens pitorescos, histórias do COVID-19.  

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão se inscrever estudantes de escolas de Bananeiras ou quaisquer pessoas do município com vídeo gravado a ser transmitido em qualquer canal 

de sua preferência e, também, nas plataformas e canais de comunicação da Prefeitura Municipal de Bananeiras, durante a realização do FESTIVAL 

AUDIOVISUAL 3 a 5. 

2.2. Poderão ser premiados tanto produtores 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. 

2.3. 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. 

2.4. O proponente poderá concorrer em até duas categorias, com vídeos de 3 a 5 minutos cada, conforme divisão exposta no quadro abaixo: 

ORDEM CATEGORIA Tempo de Vídeo 

I histórias da fundação Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

II histórias do patrimônio Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

III histórias da educação Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

IV histórias misteriosas Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

V histórias de personagens pitorescos Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

VI histórias engraçadas Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

VII histórias do COVID-19. Mínimo de 3 minutos e máximo 5 minutos 

2.5. No caso do participante apresentar idade inferior a 18 anos, deverá apresentar declaração de matrícula e frequência escolar e ser representado por um 

adulto responsável  por ele (pai, mãe, tutor ou curador), que deverá assinar o Termo de Responsabilidade, parte integrante do Formulário de Inscrição, uma vez 

que o presente edital tem caráter de premiação.  

2.6. É de responsabilidade do proponente, em caso de seleção, todo o aparato e logística para a produção de seu vídeo, em qualquer cenário de sua 

preferência, inclusive em relação à equipe de filmagem e aparelhagem técnica em geral.   

2.7. Os vídeos produzidos deverão incluir, em forma de caracteres, no final  de sua exibição, informações do apoio institucional relativo à ação cultural, com 

as seguintes informações: ESTA APRESENTAÇÃO FOI SELECIONADA NO FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 A 5,  DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DE EMERGÊNCIA CULTURAL NOS TERMOS DA LEI 14.017/2020 – 

LEI ALDIR BLANC. 
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2.8. A inscrição no FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 A 5, é exclusiva para artistas naturais de Bananeiras/PB ou domiciliados no referido município, com devida 

comprovação de endereço.  

2.9. Os produtores  selecionados deverão encaminhar o link do canal onde o vídeo será exibido  com data e horário e uma cópia de vídeo de sua 

apresentação à Secretaria de Cultura e Turismo, para que o mesmo seja transmitido também nas plataformas de comunicação da Prefeitura Municipal de 

Bananeiras e durante o FESTIVAL AUDIOVISUAL 3 a 5. 

 

 

 

 

3.  DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas 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 Bananeiras no seguinte endereço eletrônico 

https://www.bananeiras.pb.gov.br 

3.2. 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 documentos e anexos solicitados: 

a) – Identificação (Nome completo e nome artístico) 

b) – Nome do responsável (caso de menor idade) 

c) – Gênero / Data de Nascimento / CPF 

d) – Endereço completo/contatos 

e) – Cidade natal 

f) – Comprovante de Residência 

g) – Breve resumo do currículo 

h) – Título do vídeo 

i) – Descrição do roteiro do vídeo 

j) – Sobre os canais ou plataforma de transmissão 

k) – Aceite do Termo de Responsabilidade sobre Direitos Autorais 

l) – Termo de Responsabilidade para menores de 18 anos 

 

3.3. É vedada a inscrição de profissionais que estarão integrando a Comissão de Seleção, bem como de seus parentes até 3º GRAU. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 Todas as propostas inscritas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção composta por 06 (seis) profissionais distribuídos em áreas de conhecimento 

artístico, os quais farão a análise de mérito de todos as inscrições, para proceder com a escolha dos prêmios.  

4.2 Serão selecionados três vídeos por categoria. 

4.3 Os vídeos que apresentarem tempo de exibição inferior a 3 minutos e superior a 5 minutos estão imediatamente desclassificados. 

4.4 Os proponentes não selecionados terão um prazo de 03 (três) dias úteis para interposição de eventuais recursos. 

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

alegações. 

4.6 O recurso deverá ser protocolado no e-mail, editaisbananeiras@gmail.com. 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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4.7 Eventuais recursos ou contestações serão analisados, caso necessário, pela Procuradoria Jurídica do Município, mediante suporte da Secretaria de 

Cultura e Turismo no que couber. 

4.8 O resultado da seleção será divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras no site da Prefeitura Municipal de Bananeiras no seguinte 

endereço eletrônico https://www.bananeiras.pb.gov.br e também publicada no Diário Oficial do município. 

4.9 Após a divulgação do resultado e dos prazos recursais, a Secretaria de Cultura e Turismo convocará os candidatos selecionados para que apresentem 

os documentos necessários à abertura do processo de pagamento do Prêmio (Certidões Negativas, cópias de Identidade e CPF, assinatura do Termo de 

Compromisso e indicação da Conta Bancária e outros, se necessário). 

5. DA PREMIAÇÃO 

5.1. Por cada vídeo selecionado o proponente receberá a importância informada na tabela abaixo , podendo acumular até dois prêmios, conforme descrito 

no item 2.4 deste edital. 

QUANTIDADE DE PROPOSTAS E 
TEMPO DE APRESENTAÇÃO 

CATEGORIAS VALORES POR PRÊMIO 

03 

(mínimo 3’ e máximo 5’) 

histórias da fundação R$ 500,00 

03 

(mínimo 3’ e máximo 5’) 

histórias do patrimônio R$ 500,00 

03 

(mínimo 3’ e máximo 5’) 

histórias da educação R$ 500,00 

03 

(mínimo 3’ e máximo 5’) 

histórias misteriosas R$ 500,00 

03 

(mínimo 3’ e máximo 5’) 

histórias de personagens pitorescos R$ 500,00 

03 

(mínimo 3’ e máximo 5’) 

Histórias engraçadas R$ 500,00 

03 

(mínimo 3’ e máximo 5’) 

Histórias do COVID-19. R$ 500,00 

TOTAL: 21  R$10.500,00 

5.2. Não havendo número suficiente de vencedores, seja por critérios técnicos ou por demanda de inscrições, a sobra do valor total será transferida para 

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

6. CRONOGRAMA 

6.1. Este concurso seguirá o seguinte cronograma: 

 

ORDEM ITEM DATAS 

1 Período de Inscrição das Propostas 27/outubro a 11/novembro/2020 

2 Período de Avaliação 12 a 17 de novembro/2020 

3 Divulgação dos Resultado da Análise das Propostas 20 de novembro/2020 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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4 Recursos ao Resultado da Análise da Proposta 23 a 25 de novembro/2020 

5 Julgamento dos Recursos 26 a 27  de novembro/2020 

6 Resultado do Julgamento dos Recursos 30 novembro/2020 

7 Homologação das Propostas Premiadas 2  dezembro/2020 

8 Período de Pagamento 7 a 15 de dezembro/2020 

9 Período de Realização e entrega de relatórios / prestação do 

contas dos proponentes 

120 dias após a aprovação) 

 

 

6.2. A lista dos projetos selecionados será publicada na internet no seguinte endereço eletrônico  https://www.bananeiras.pb.gov.br  

6.3. Não será publicada a relação das propostas que não forem selecionadas. 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. A inscrição implica na plena concordância com os termos deste edital.  

7.2. Outras informações podem por ser solicitadas junto à Secretaria de Cultura e Turismo do município de Bananeiras, através do email 

editaisbananeiras@gmail.com  

 

 

Bananeiras, 26 de outubro de 2020. 

 

Eduardo Guimarães Lima Barreto 

Secretário de Cultura e Turismo de Bananeiras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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EDITAL Nº 06/2020 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS 

A Prefeitura Municipal de Bananeiras (PB), por intermédio da sua Secretaria de Cultura e Turismo e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), 

objetivando a contribuição, incentivo ao talento e valorização do patrimônio cultural e criativo de artistas e entidades de cultura, torna público que está aberto a chamada 

Pública para credenciamento de propostas com a oferta de bens materiais artístico-culturais a serem adquiridos pelo Governo Municipal, para exposição ou distribuição com 

a comunidade local. 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1. O edital prevê a seleção de propostas com ofertas de bens materiais artístico-culturais para aquisição em quantidade indefinida  e de acordo com os recursos 

previstos, de patrimônio preservado por pessoas ou agentes culturais. Os interessados poderão apresentar propostas para vendas de bens de criação própria ou 

acervo pessoal – tais como livros, cordéis,  discos, pinturas ou esculturas, peças artesanais, coleções ou acervos, dentre outros 

1.2. Os valores dos bens serão indicados pelo proponente no ato de inscrição, em campo específico para essas informações no formulário de preenchimento de 

dados. 

1.3. Em caso de seleção da proposta, os valores apresentados poderão ser negociados entre o proponente e a Secretaria de Cultura e Turismo, considerando a 

demanda de inscrições e análise de valores de mercado, caso necessário. 

1.4. Todos os bens adquiridos farão parte do acervo da Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, a serem distribuídos em seus equipamentos de cultura como 

museus, galeria, bibliotecas, teatro ou escolas da rede municipal de ensino, conforme a especificidade do material. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão se inscrever artistas autônomos com propostas de bens ou produtos de sua criação, assim como entidades culturais e até pessoas da sociedade que 

detenham a propriedade de acervos, coleções, bibliotecas particulares e material de personalidades da história do município, do Estado da Paraíba ou do país, 

de forma que possa contribuir para a preservação da memória cultural. 

2.2. Em caso de oferta de obra ou material que tenha pertencido a personalidades já falecidas, o proponente deverá apresentar, posteriormente, documento(s) 

comprobatório(s) de que é responsável pelo(s) mesmo(s) – a exemplo de termos de doação, concordância de parentes, contratos ou registros cartoriais ou outras 

comprovações afins. 

2.3. Poderão participar Pessoas Físicas ou Jurídicas, considerando-se um proponente responsável pela proposta em caso de associações, cooperativas, grupos 

organizados ou qualquer entidade de representação cultural, com propostas de bens ou produtos conforme as condições nos itens anteriores. 

2.4. Escritores, poetas, músicos e artistas visuais poderão apresentar propostas para aquisição de pacotes de livros de sua autoria, assim como pacotes de discos, 

quadros e conjunto de peças artísticas com indicação da quantidade de exemplares, ou apenas o exemplar de uma única obra, conforme cada caso. 

2.5. Nos casos do item anterior, a Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, juntamente com a Comissão de Seleção poderá adequar, a seu critério e de acordo 

com os recursos disponíveis, o quantitativo de exemplares dos bens para aquisição.   

3.  DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições no edital AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS é aberta para proponentes do município de Bananeiras e, também, para pessoas de outros municípios 

ou estados que tenham ofertas consideravelmente importantes para a preservação da memória, do conhecimento, da pesquisa ou do entretenimento cultural 

junto à sociedade Bananeirense. 

3.2. As inscrições estarão abertas 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 Bananeiras no seguinte endereço eletrônico 

https://www.bananeiras.pb.gov.br 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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3.3. 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) 

b) – Gênero / Data de Nascimento  

c) – CPF/CNPJ 

d) – Endereço completo/contatos 

e) – Cidade natal 

f) – Comprovante de Residência 

g) – Indicação do bem artístico 

h) – Descrição do produto 

i) – Fotografia de bem 

j) – Informação sobre propriedade 

k) – Quantidade oferecida 

l) – Estado de conservação 

m) – Arquivo(s) dos bens oferecidos 

n) – Valor da proposta 

o) – Termo de concordância sobre valor ou quantidade 

p) – Informação sobre Cadastro 

 

3.4. É vedada a inscrição de profissionais que estarão integrando a Comissão de Seleção, bem como de seus parentes até 3º GRAU. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 Todas as propostas inscritas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção composta por 06 (seis) profissionais distribuídos em áreas de conhecimento artístico, 

os quais farão a análise de mérito de todos as inscrições, para proceder com a escolha dos prêmios. 

4.2 Não há um número previsto de propostas a serem selecionadas, o que será estabelecido de acordo com o quantitativo de inscritos, importância dos bens propostos 

para aquisição e o somatório dos recursos destinados a este edital. 

4.3 Todas as propostas selecionadas receberão valores diferentes entre si, sejam os mesmos que foram indicados pelos proponentes ou os que foram adequados 

pela Comissão de Seleção de acordo com o orçamento. 

4.4 Em caso de alteração nos valores propostos na inscrição, qualquer pessoa contemplada poderá formular a sua desistência na venda dos bens, caso não esteja 

de acordo com os valores.  

4.5 O valor máximo a ser pago por este edital será de até R$ 23.134,00 (Vinte e três  mil cento e trinta e quatro Reais). 

4.6 Não havendo número suficiente de vencedores, seja por critérios técnicos ou por demanda de inscrições, a sobra do valor total será transferida para outras linhas 

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

5 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO 

5.1 Após a divulgação do resultado e dos prazos recursais, a Secretaria de Cultura e Turismo convocará os candidatos selecionados para que apresentem os 

documentos necessários à abertura do processo de pagamento – tais como Certidões Negativas, cópias de documentos pessoais, assinatura do Termo de 

Compromisso e indicação da Conta Bancária O resultado da seleção será divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras. 

5.2 Os proponentes não selecionados terão um prazo de 03 (três) dias úteis para interposição de eventuais recursos. 

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

5.4 O recurso deverá ser protocolado pelo e-mail editaisbananeiras@gmail.com  

5.5 Eventuais recursos ou contestações serão analisados, caso necessário, pela Procuradoria Jurídica do Município, mediante suporte da Secretaria de Cultura e 

Turismo no que couber. 

5.6 O resultado da seleção será divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras no site da Prefeitura Municipal no seguinte endereço eletrônico 

https://www.bananeiras.pb.gov.br e também publicada no Diário Oficial do município. 

mailto:editaisbananeiras@gmail.com
https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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5. CRONOGRAMA 

 

ORDEM ITEM DATAS 

1 Período de Inscrição das Propostas 27/outubro a 11/novembro/2020 

2 Período de Avaliação 12 a 17 de novembro/2020 

3 Divulgação dos Resultado da Análise das Propostas 20 de novembro/2020 

4 Recursos ao Resultado da Análise da Proposta 23 a 25 de novembro/2020 

5 Julgamento dos Recursos 26 a 27  de novembro/2020 

6 Resultado do Julgamento dos Recursos 30 novembro/2020 

7 Homologação das Propostas Premiadas 2  dezembro/2020 

8 Período de Pagamento 7 a 15 de dezembro/2020 

   

 

 

5.1. A lista dos proponentes selecionados será publicada na internet no seguinte endereço eletrônico  https://www.bananeiras.pb.gov.br  

 

5.2. Não será publicada a relação das propostas que não forem selecionadas. 

 
 

https://www.bananeiras.pb.gov.br/
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição implica na plena concordância com os termos deste edital.  

6.2. Outras informações podem por ser solicitadas junto à Secretaria de Cultura e Turismo do município de Bananeiras, através do email editaisbananeiras@gmail.com 

 

 

Bananeiras,27 de outubro de 2020 

 

Eduardo Guimarães Lima Barreto 

Secretário de Cultura e Turismo de Bananeiras 
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EDITAL Nº 007/2020 

PRÊMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 
 

A Prefeitura Municipal de Bananeiras – PB, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 de 29 de junho de 
2020 (Lei Aldir Blanc), torna público o presente edital que regulamenta o PRÊMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020, em conformidade com o Decreto Federal Nº 10.464 de 17 
de agosto de 2020 e o Decreto Municipal Nº 23 de 17 de agosto de 2020 e suas eventuais modificações no que lhe for aplicável.  
 
1. DO OBJETO 
  

1.1- Visando valorizar e fortalecer a diversidade da cultura Bananeirense, assim como possibilitar sua democratização, acessibilidade e ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública em virtude da pandemia do COVID-19, constitui o objeto deste edital a seleção, em âmbito do 
Município de Bananeiras, de 15 (quinze) propostas de oficinas artísticas e de desenvolvimento de negócio e empreendedorismo, desenvolvidas por profissionais 
técnicos e criação das áreas técnicas artísticas e administrativas, para difusão em formato virtual ou presencial pós pandemia, realizadas por pessoas físicas ou 
jurídicas nos locais escolhidos pela  Secretaria Cultura e Turismo  até 120 dias após a aprovação 
1.2 - Constitui o objeto desse edital a premiação 15 (quinze) propostas de oficinas com conteúdo de caráter técnicos, desenvolvidas presencialmente ou 
virtualmente, em duas áreas:  
1.2.1 - Artístico cultural - que estimulem o pensamento e as práticas voltadas para as áreas artística cultural: teatro, dança, música, circo, música, cultura popular, 
repente, hip hop, artes visuais, audiovisual, literatura, cordel, poesia, entre outras linguagens. 
1.2.2 - Economia Criativa (gestão administrativa, empreendedorismo e outros) – que estimulem a criatividade o crescimento da gestão do próprio negócio, com 

cursos voltados para o artista ou produtor cultural nas áreas de empreendedorismo, economia criativa, marketing digital, gestão financeira,  dentre outras. 
1.3 - O total de prêmios poderá ser ampliado caso haja disponibilidade de recursos orçamentários.  
1.4 - As oficinas selecionadas serão disponibilizadas gratuitamente pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras em escolas municipais ou no Espaço 
Cultural Oscar de Castro e será divulgado em suas redes sociais.  
1.5 - Cada proponente poderá apresentar até três propostas de oficinas, podendo ser selecionadas e contratadas entre uma e três. 

 
 
2. DAS CATEGORIAS  
 

2.1 - Este prêmio contemplará 2 (duas) categorias distintas, a saber: 
A. Oficinas Artísticas – premiação de propostas de oficinas com conteúdo de caráter técnicos, virtualmente ou presencialmente, que estimulem o pensamento e as 

práticas voltadas para as áreas de teatro, dança, música, circo, música, cultura popular, repente, hip hop, artes visuais, audiovisual, literatura, cordel, poesia, entre 
outras linguagens com duração de 8h aula. 
B. Oficinas de Gestão - premiação de propostas de oficinas com conteúdo de caráter técnicos, desenvolvidas virtualmente ou presencialmente, que estimulem no 
artista ou no produtor cultural o empreendedorismo, economia criativa, marketing digital, gestão financeira,  dentre outras áreas de crescimento do próprio negócio 
com duração de 12h aula. 

 
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 

3.1 – Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação serão oriundos do Plano de Ação 07208420200002-002396 – Ministério do Turismo / Secretaria 
Especial da Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de Cultura com o aporte financeiro de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  

3.2 – O aporte financeiro deste edital será destinado para premiação aos contemplados.  
 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO  
 

4.1 – Estão habilitados a participar do PRÊMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 pessoas físicas (maiores de 18 anos) ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, de 
natureza cultural, doravante identificados como “proponentes”. 
4.1.1 – Os proponentes se classificam nas categorias abaixo:  

A. Pessoas Jurídicas: Associações, cooperativas, companhias, coletivos, grupos, empresas ou MEI – Microempreendedor Individual, com ou sem fins 
lucrativos, de natureza cultural ou educativo/formativo, doravante identificado como “proponentes”.  

B. Pessoas Físicas: Artistas independentes, profissionais liberais  ou qualquer projeto representado por pessoa física, doravante identi ficados como 

“proponentes”.  
4.1.2 – Para fins deste edital foram adotados os seguintes entendimentos:  

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

B. Pessoa Jurídica de natureza cultural , educação, capacitação. 
C. MEI – Microempreendedor Individual - Pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário.  

C.1 O MEI – Microempreendedor individual somente poderá participar deste certame desde que se trate do próprio executor do projeto, não 
podendo figurar como representante de grupos/companhias/coletivos, caso em que será inabilitado (ou desclassificado), caso essa verificação ocorra, 
por qualquer motivo, após a etapa seletiva).  

 
5. DA PREMIAÇÃO  

 
5.1 – O PRÊMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020, contemplará 15 (quinze) projetos de oficinas com conteúdo de caráter técnico no município de Bananeiras, com 
um investimento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  
5.2 – O Valor da premiação será de acordo com a categoria de inscrição do projeto, conforme a tabela a seguir: 
 

QUANTIDADE DE PROPOSTAS E DE 
H/A 

CATEGORIAS VALORES POR PRÊMIO 
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10 

(8 horas/aula) 

A- OFICINAS ARTÍSTICAS (artesanato, teatro, dança, música, 
pintura, escultura, etc) 
B - OFICINAS DE GESTÃO (empreendedorismo,  economia 
criativa, marketing digital, gestão financeira, como produzir lives, 
gestão das redes sociais, etc 

R$ 1.500,00 

5 

(12 horas/aula) 

A- OFICINAS ARTÍSTICAS (artesanato, teatro, dança, música, 
pintura, escultura, etc) 
B - OFICINAS DE GESTÃO (empreendedorismo,  economia 
criativa, marketing digital, gestão financeira, como produzir lives, 
gestão das redes sociais, etc 

R$ 2.000,00 

TOTAL: 21  R$25.000,00 

 
5.3 – Serão selecionados os melhores projetos obedecendo aos quantitativos de prêmios estipulados no item 5.2, que poderão ser ampliados, caso haja 
disponibilidade de recursos orçamentários.  
5.4 – O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única, depositado obrigatoriamente na conta bancária (conta corrente) do premiado (pessoa física ou 
jurídica), descontando os tributos previsto na legislação em vigor.  
Parágrafo único: 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.  

5.4.1 – No pagamento de pessoa jurídica a conta deverá estar no nome da empresa. Para MEI – Microempreendedor Individual será exigido a conta 
vinculada ao CNPJ.  

 
6. DAS INSCRIÇÕES  
 

6.1 – As inscrições estarão abertas a partir da publicação  deste  edital no Diário Oficial do Município de Bananeiras.  
6.2 – As inscrições devem ser feitas, obrigatoriamente, de forma online, via formulário Google Forms, através do link apresentado nas páginas eletrônicas da 
Prefeitura Municipal de Bananeiras www.bananeiras.pb.gov.br   
6.3 – Ao realizar a inscrição do projeto via link, o proponente deverá preencher todos os campos exigidos no formulário, além de anexar o que for solicitado, a 
saber: 
A. Formulário online preenchido;  
B. Proposta detalhada da oficina,  
C. Nome e área da oficina;  
D. Portfólio/currículo;  
E. 03 (três) fotos de outras oficinas já realizadas, com crédito do fotógrafo;  
6.4 – Após o envio online, não serão admitidas alterações ou complementações no projeto.  

 
7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 
7.1. Os projetos inscritos serão analisados por uma Comissão de Seleção composta por 06 (seis) profissionais distribuídos em áreas de conhecimento artístico, os 
quais farão a análise de mérito de todos as inscrições, para proceder com a escolha dos prêmios. 
7.2 A avaliação de caráter classificatório, abrangerá todos os projetos habilitados e será realizada pela Comissão de Seleção descrita no item 7.2, de acordo com 
os critérios e pontuação abaixo.  
CRITÉRIOS PONTUAÇÃO  
a) relevância do projeto para os artistas do município 0 a 20  
b) viabilidade prática da proposta 0 a 20  
c) conformidade com o objetivo do edital 0 a 20  
d) singularidade: criatividade e originalidade 0 a 20  
e) acessibilidade do projeto 0 a 20  
TOTAL 100 pontos  
 

7.3 Será considerada a nota de 50 (cinquenta) pontos como nota mínima para classificação. Os projetos que não atingirem essa nota estão automaticamente 
desclassificados.  

7.4 A relação dos proponentes selecionados será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Bananeiras: www.bananeiras.pb.gov.br.  
7.5 Os recursos deverão ser enviados para o endereço eletrônico:  editaisbananeiras@gmail.com  
7.6 Eventuais recursos ou contestações serão analisadas, caso necessário pela Procuradoria Jurídica do município mediante suporte da secretaria de cultura e 
turismo no que couber. 
7.7 O resultado da seleção será divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo no site da Prefeitura Municipal de Bananeiras no seguinte endereço eletrônico 
https://www.bananeiras.pb.gov.br e também publicado no Diário Oficial do município. 
7.8 Após a divulgação do resultado e dos prazos recursais, a secretaria de cultura e turismo convocará os candidatos selecionados para que apresentem os 
seguintes documentos necessário para abertura do processo de pagamento do prêmio – tais como certidões negativas, cópias de RG e CPF, assinaturas do termo 
de compromisso e indicação da conta bancária. 
7.9 É de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização das informações.  

 
8. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

 
8.1 Os contemplados deverão enviar  para o e-mail editaisbananeiras@gmail.com  no prazo máximo de 05 dias corridos a contar da publicação do resultado no 
Diário Oficial do Município, os seguintes documentos com a identificação: PRÊMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 CATEGORIA (inserir categoria na qual se 
inscreveu) Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras no horário  de segunda a sexta das 8h às 12h. 
Proponente Pessoa Jurídica  
a) Cópia atualizada do cartão do CNPJ;  
b) Cópia da identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) da pessoa jurídica;  
c) Cópia do comprovante de residência do(s) representante(s) legal(is);  

http://www.bananeiras.pb.gov.br/
mailto:editaisbananeiras@gmail.com
https://www.bananeiras.pb.gov.br/
mailto:editaisbananeiras@gmail.com
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d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/CNDT;  
e) Certidão Negativa do FGTS;  
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, atualizada;  
g) Certidão Negativa de Débito Estadual;  
h) Certidão Negativa de Débito Municipal;  
l) Dados bancários (nome do banco, agência e conta corrente) do proponente. (Banco do Brasil) 
 
Proponente MEI – Microempreendedor Individual  
a) Cópia atualizada do cartão do CNPJ;  
b) Cópia da identidade e CPF;  
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/CNDT;  
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 corrente) do proponente. 
h Certidão Negativa de Débito Estadual;  
i) Certidão Negativa de Débito Municipal.  
 
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 corrente) do proponente.  
 

Parágrafo Primeiro: No caso de inscrições feitas por Pessoas Jurídicas, a conta corrente deverá estar no nome da empresa e no caso de pessoa física a conta 
corrente 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. Não serão efetuados depósitos em conta poupança ou conta conjunta.  
8.2 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.  
8.3 Os premiados que estiverem inscritos em quaisquer dos cadastros de inadimplentes do Governo Federal, Estadual ou Municipal serão desclassificados.  

 
9. DAS OBRIGAÇÕES  

 
9.1 O proponente deverá realizar a oficina/projeto premiado conforme programação cultural definida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras nos seus 
equipamentos culturais e espaços alternativos até 120 dias após a aprovação 
9.2 Após o prazo estipulado para a execução do projeto no item 9.1, o contemplado deverá encaminhar à Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, 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. Esse relatório detalhado deverá ser encaminhado para 
endereço eletrônico editaisbananeiras@gmail.com 
9.3 É indispensável informar à Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, quaisquer mudanças de endereço postal e eletrônico do (a) proponente selecionado 
(a).  
9.4 Caso o projeto selecionado contenha programação não aconselhável para menores de 18 (dezoito) anos, deverá ser fixada na entrada do local da ação, 
indicação da faixa etária permitida.  
9.5 O não cumprimento das exigências constantes nas cláusulas do edital implicará a adoção de medidas judiciais cabíveis.  

 
10.DO CRONOGRAMA  

 

ORDEM ITEM DATAS 

1 Período de Inscrição das Propostas 27/outubro a 11/novembro/2020 

2 Período de Avaliação 12 a 17 de novembro/2020 
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3 Divulgação dos Resultado da Análise das Propostas 20 de novembro/2020 

4 Recursos ao Resultado da Análise da Proposta 23 a 25 de novembro/2020 

5 Julgamento dos Recursos 26 a 27  de novembro/2020 

6 Resultado do Julgamento dos Recursos 30 novembro/2020 

7 Homologação das Propostas Premiadas 2  dezembro/2020 

8 Período de Pagamento 7 a 15 de dezembro/2020 

9 Período de Realização e entrega de relatórios / prestação de 

contas dos proponentes 

120 dias após a aprovação) 

 
 

11. DO DIREITO DE IMAGEM  
 

11.1 O proponente contemplado autoriza, com a sua inscrição, que as oficinas e seus participantes, inclusive nas atividades complementares, sejam   fotografados 

e/ou gravados em áudio e vídeo por pessoas designadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras para incorporação deste material ao acervo, 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.  
 

12.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

12.1 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 Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras.  
12.2 A Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras 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.  
12.3 O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes no presente edital.  
12.4 A Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras não se responsabiliza por eventuais congestionamentos de navegação no link do sistema Google Forms no 
momento da inscrição, sugerindo aos proponentes que não deixem para realizar suas inscrições nos últimos dias.  
12.5 Poderá  a Secretaria de Cultura de Bananeiras verificar in loco o desenvolvimento da execução do projeto contemplado.  

12.6 Os contemplados estarão sujeitos 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.  
12.7 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.  
12.8 Os premiados autorizam, desde já, à Prefeitura Municipal de Bananeiras / Secretaria de Cultura e Turismo 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 PRÊMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020.  
12.9 Os casos omissos relativos às disposições deste edital serão decididos pela Secretaria de Cultura e Turismo de Bananeiras, após apreciação da Procuradoria 
Municipal, ficando desde logo eleito o Foro da Comarca de Bananeiras, para dirimir eventuais questões relativas a este edital.  
12.10 O presente edital ficará à disposição dos interessados na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Bananeiras: www.bananeiras.pb.gov.br  
12.11 Outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital podem ser obtidos pelo endereço eletrônico editaisbananeiras@gmail.com  
 

Bananeiras, 26 de outubro de 2020 
EDUARDO GUIMARÃES LIMA BARRETO 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Bananeiras 

mailto:editaisbananeiras@gmail.com
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