PREFEITURA DE ITAQUI – RS
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

EDITAL DE PREMIAÇÃO
PRÊMIO TRAJETÓRIAS CULTURAIS
NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE SOCORRO
AO SETOR CULTURAL ¨ART. 2º, INCISO III,
DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC

O MUNICÍPIO DE ITAQUI, torna público o presente edital para inscrição de
candidatos

a

premiação

do

PRÊMIO

TRAJETÓRIAS

CULTURA

MANOELITO DE ORNELLAS

Este edital está sendo viabilizado com recursos repassados pelo Governo
Federal, de acordo com o previsto na Lei Federal Nº 14.017 - Lei Aldir Blanc, de 29
de junho de 2020, no Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, Decreto
Federal Nº 10.751, de 22 de julho de 2021, Decreto Municipal nº 8.041 de 24 de
novembro de 2020, Decreto Municipal nº 8.333 de 28 de outubro de 2021, Processo
Administrativo nº 11.693/2021, e em conformidade com as condições e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.

DO OBJETO
1.1.

O presente edital tem por objeto a seleção de projetos culturais de

pessoas físicas e jurídicas de direito privado que receberão incentivo, via
financiamento, com recursos transferidos pela União para a execução das ações
emergenciais destinadas ao setor cultural, de que trata o inciso III do artº. 2 da Lei
Federal Nº 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc, de forma a movimentar a produção
cultural do município, os quais receberão premiações em dinheiro, como forma de
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reconhecimento e valorização de suas trajetórias culturais, considerando as
seguintes diretrizes:
a. Apoiar e promover a diversidade cultural existente no Município;
b. Reconhecer e fomentar ações de produção artística e cultural;
c. Ampliar o acesso e fruição de produções artísticas e culturais;
d. Incentivar a preservação do património cultural, a pesquisa e a criação de
novos bens culturais, fomentando o processo criativo;
e. Impulsionar a produção autoral e inovação de linguagens nas diversas áreas e
segmentos culturais;
f. Provocar e promover experiências inovadoras de difusão, distribuição e fruição,
inclusive com o uso de novas tecnologias;
g. Promover o fazer artístico, circulando a cena cultural contemporânea e
desenvolvendo a economia criativa:
h. valorizar a liberdade criativa, a pluralidade de expressões culturais, reforçando
o respeito às diferentes identidades.
2.

DO VALOR DISPONÍVEL
2.1.

O valor disponível para a premiação do edital é de R$ 93.900,00

(noventa e três mil e novecentos reais).

3.

2.2.

Estão previstos 30 ( Trinta) prêmios.

2.3.

Valor do prêmio para Pessoa Física R$ 3.260,00 (Três mil e duzentos e
sessenta reais).

2.4.

Valor do prêmio para Pessoa Jurídica R$ 3.000,00 (Três mil reais).

2.5.

Do valor do prêmio serão descontados os tributos incidentes
conforme legislação vigente.

2.6.

Os valores decorrentes das premiações acima correrão por conta do
Recurso 1120 – RECURSO LEI 14.017/2020.

DOS SEGUIMENTOS QUE PODEM SE INSCREVER

3.1 Poderão inscrever-se no presente Edital candidatos Pessoa Física e
Pessoa Jurídica em um dos 11 (onze) seguintes seguimentos:
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1 – Culturas Populares

7 – Artes Visuais

2 – Artesanato

8 – Leitura e literatura

3 – Música

9 – Diversidade linguística

4 – Memória e Patrimônio

10 – Audiovisual

5 – Dança

11 – Livro

6 – Teatro
DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO EDITAL

4.

4.1 Os prêmios serão distribuídos para candidatos residentes ou domiciliados
EXCLUSIVAMENTE no Município de Itaqui, conforme coeficiente da tabela abaixo:

VALOR TOTAL:

R$ 93.900,00

CATEGORIA

QUANTIDADE

VALOR POR PRÊMIO

Pessoa física

15

R$ 3.260,00

CATEGORIA

QUANTIDADE

VALOR POR PRÊMIO

Pessoa Jurídica

15

R$ 3.000,00

4.2 Os prêmios serão distribuídos para os vencedores de cada seguimento da
seguinte forma:

PESSOA FÍSICA

QUANT. PRÊMIOS

PESSOA JURÍDICA

QUANT. PRÊMIOS

1 – Culturas Populares

02 (dois)

1 – Culturas Populares

02 (dois)

2 - Artesanato

03 (três)

2 - Artesanato

03 (três)

3 – Música

02 (dois)

3 – Música

02 (dois)

4 – Memória e Patrim.

01 (um)

4 – Memória e Patrim.

01 (um)

5 - Dança

01 (um)

5 - Dança

01 (um)

6 - Teatro

01 (um)

6 - Teatro

01 (um)

7 – Artes Visuais

01 (um)

7 – Artes Visuais

01 (um)

8 – Leitura e literatura

01 (um)

8 – Leitura e literatura

01 (um)

9 – Diversidade
Linguística

01 (um)

9 – Diversidade
Linguística

01 (um)
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10 – Audiovisual

01 (um)

10 – Audiovisual

01 (um)

11 – Livro

01 (um)

11 – Livro

01 (um)

Total de Prêmios

15 (quinze)

Total de Prêmios

15 (quinze)

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.

5.1 O presente Edital destina-se a pessoa física OU pessoa jurídica de direito
privado, COM ou SEM fins lucrativos, sendo condição obrigatória o cadastro
regularmente habilitado no Cadastro de Mapeamento Municipal, Estadual e
Nacional de Cultura, junto à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e lazer,
conforme Lei Municipal nº 4400, 04 de setembro de 2019, que dispõe sobre o Sistema
Nacional, Estadual ou Municipal de Cultura.
5.2 O cadastro municipal de cultura será a habilitação do proponente, quando
estiver na condição “Atualizado” e em situação “Regular”.
5.3 Fica vedada a concessão dos recursos a projetos culturais que sejam
apresentados por pessoas físicas que sejam servidores públicos municipais ou
pessoas jurídicas que tenham como dirigente servidor público municipal.
5.4 O proponente é o único responsável legal por sua inscrição, devendo seguir
o presente edital.
5.5 É vedada a participação de proponente com prestação de contas em
situação de inadimplência recusada ou em diligência expirada de projeto regido pela
Lei Municipal nº 4400 de 04 de setembro de 2019, que dispõe sobre o Sistema
Municipal de Cultura.
DO CRONOGRAMA

6.

Etapa:

Prazo(*):

1

Inscrição

10 dias

2
3
4

Até 5 dias
Após a etapa 03 dias

6

Avaliação e Seleção
Publicação da Lista Preliminar
Interposição de Recurso
Análise dos Recursos
LISTA DE RESULTADO FINAL

7

Pagamento dos Prêmios

07 dias

5

Até 03 dias
Até 05 dias
Após etapa 02 dias

(*)Prazos contados em dias “corridos”.
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7.

DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO NO
EDITAL
7.1. É vedada a participação, seleção e transferência de recursos da premiação

para:
a) responsável legal pela entidade cultural que realizar a inscrição;
b) servidor público municipal da Prefeitura de Itaqui;
c) membros da Comissão de Seleção e Julgamento deste Edital e seus
respectivos parentes até segundo grau, na linha reta ou colateral,
consanguíneos e afins, cônjuges ou companheiros(as).
8.

DAS INSCRIÇÕES
8.1 O candidato poderá inscrever-se para seleção à premiação ou ser inscrito

por meio de uma entidade cultural.
8.1.1 No caso de inscrição pelo próprio candidato, esse deve descrever sua
trajetória cultural, comprovando o mínimo de 5 (cinco) anos de atuação para
concorrer à premiação. Bem como, deve indicar e identificar uma pessoa com
notoriedade pública na área da Cultura,ou representante de algum órgão público
local ou de entidade cultural, organização comunitária e entidades sociais, que
atuem no seu território ou região, e que deverá confirmar o alegado no ato na
inscrição.
8.1.1.1 O candidato deve declarar, ao final do procedimento de inscrição, que
não se enquadra em nenhuma das vedações discriminadas no item 7.1 deste edital,
sob pena de sumária desclassificação e das demais medidas legais cabíveis.
8.1.2 No caso de inscrição por entidade cultural, o responsável pelo
preenchimento deve descrever a trajetória cultural do candidato indicado,
comprovando o mínimo de 5 (cinco) anos de atuação para concorrer à premiação,
bem como deve indicar e identificar uma pessoa com notoriedade pública na área
da Cultura, ou representante de algum órgão público local ou outra entidade cultural
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organização comunitária e entidades sociais, que atuem no seu território ou região, e
que deverá confirmar o alegado no ato na inscrição.
8.1.2.1 A conclusão da inscrição do candidato indicado somente ocorrerá
após a declaração de anuência do pessoal do candidato sobre as informações
preenchidas pelo responsável da entidade e declarar que não se enquadra em
nenhuma das vedações discriminadas no item 7.1 deste edital, sob pena de
sumária desclassificação e das demais medidas legais cabíveis.
8.2 Os candidatos à premiação poderão ter trajetórias culturais em uma ou
mais áreas ou segmentos relacionados à Cultura: Culturas Populares; Artesanato;
Música; Memória e Patrimônio; Dança; Teatro; Artes Visuais; Leitura e literatura;
Diversidade linguística; Audiovisual e Livro.
8.3 Fica limitada uma ÚNICA inscrição por CPF, sendo excluídas
automaticamente inscrições de candidato(as) Pessoa Física em duplicidade.
8.4 Fica limitada uma ÚNICA inscrição por CNPJ, sendo excluídas
automaticamente inscrições de candidato(as) Pessoa Jurídica em duplicidade.
8.5 O prazo para inscrição segue as datas dispostas na Etapa 1 do
cronograma deste edital (item 6).
8.6 As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE na seguinte modalidade:
8.6.1. Por formulário online:
8.6.1.1 A inscrição deverá seguir o procedimento abaixo:
Passo1:

acessar

o

site

www.itaqui.rs.gov.br

e

clicar

link

https://forms.gle/5DXy6rEJc6VjqxwN8, posteriormente clicar no botão “inscrevase”.
Passo2: informar o CPF do candidato e selecionar a opção de inscrição na aba
“inscrição por Formulário”.
Passo3: preencher atentamente os campos do cadastro e o formulário completo;
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Passo 4: conferir os dados, marcar os campos de declarações de
veracidade das informações registradas, de não enquadramento das vedações
(item 6.1) e clique em “Enviar Formulário”.
8.6.2 No caso de inscrição pelo próprio candidato(Itens 8.1.1 e 8.1.1.1),
o candidato receberá a resposta automática de confirmação de inscrição via SMS
no celular e e-mail cadastrados no formulário online.
8.6.3 No caso de inscrição por entidade cultural (Itens 8.1.2 e 8.1.2.1), o
candidato indicado receberá pelo celular, no e-mail cadastrado, o link para acessar
a declaração de anuência da inscrição e declaração de não enquadramento das
vedações (item 7.1).
8.6.4 Após o recebimento das declarações pelo candidato indicado, ele e à
entidade cultural que realizou a inscrição receberão as respostas automáticas de
confirmação de inscrição via e-mail cadastrados no formulário online.
8.7 Todas as inscrições confirmadas por e-mail serão analisadas pela
Comissão de Seleção e Julgamento.
8.8 A auditoria sobre as declarações e documentos apresentados para os
fins previstos no edital será efetuada por amostragem ou mediante apresentação
denúncia envolvendo inconsistência ou falsidade nas informações registradas por
candidatos.

9.

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO E
JULGAMENTO
9.1.

A Comissão de Seleção e Julgamento do presente edital será

composta por por no mínimo 06 (seis) integrantes, podendo ser ampliada, em
razão do volume de inscrições e de acordo com a previsão de recursos disponíveis
para este fim.
9.2.

A comissão de Seleção avaliará as trajetórias culturais habilitadas pela

confirmação de inscrição e atribuirá nota de 1 a 5 (um a cinco) pontos quanto à
adequação ao objeto do edital, os benefícios culturais, sociais e econômicos
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oferecidos às comunidades onde candidatos atuam, com o propósito de valorizar a
relevância das ações, atividades e/ou projetos desenvolvidos pelo indicado à
premiação na área cultural, o impacto da trajetória do indicado na sua comunidade
de atuação e o tempo de trajetória percorrida do indicado à premiação, conforme
os critérios e pontuações dispostos no Quadro de Avaliação de Seleção do ANEXO
II e reproduzidos abaixo:

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS:1 = Não Atende/ 2 = Atende Parcialmente / 3 = Atende/
4 = Atende plenamente/ 5 = Atende e se destaca
CRITÉRIO I – Da relevância das ações, atividades e\ou projetos desenvolvidos pelo candidato
à premiação na área cultural.
a)Promove capacitação de novos artistas/agentes culturais.
b)Realiza divulgação das atividades para promover as atividades na área cultural.
c)Promove o relacionamento de artistas e agentes culturais como público.
d)Utiliza espaços públicos ou privados para atividades na área cultural
e)Promove o desenvolvimento das técnicas específicas da área cultural
f)Já foi reconhecido por artistas/agentes culturais de forma pública (prêmio, jornal,site,revista)

CRITÉRIO II - Do impacto da trajetória do candidato na sua comunidade de atuação
a)Promove atuação ativa da comunidade local.
b)Promove o desenvolvimento cultural local e regional.
c)Promove o desenvolvimento econômico local e regional.
d)Promove a diversidade na comunidade.
e)Já foi reconhecido pela comunidade de forma pública (prêmio, jornal, site, revista).
f)Ocandidato realiza atividade cultural com dedicação exclusiva.

CRITÉRIO III – Do tempo de trajetória percorrida do candidato à premiação
a)O candidato realiza atividade cultural há quantos anos (1 ponto – 05 a 10 anos; 2 pontos11 a 20 anos; 3 pontos - 21 a 30 anos; 4pontos-31 a 40 anos; 5 pontos-mais de 41 anos).
TOTAL(máximo13x5=65)
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9.3.

O Quadro de Avaliação da Comissão de Seleção e Julgamento é

aplicável a todos os segmentos descritos no item 8.2 deste edital.
9.4.

Caso a diferença entre as avaliações seja superior a 30% (trinta por

cento), o candidato será submetido a uma terceira avaliação, sendo considerada
para fins da pontuação final, as duas notas mais próximas.
9.5.

Caso a terceira nota concedida ao candidato seja exatamente a média

das notas dos dois primeiros avaliadores, esta será considerada a sua nota final.
9.6.

Em caso de empate na totalização dos pontos, a classificação deverá

considerar prioridade para o candidato que:
a)

Tenha apresentado maior pontuação no Critério I do Quadro de

Avaliação de Seleção (Da relevância das ações, atividades e\ou projetos
desenvolvidos pelo candidato à premiação na área cultural)descrito no item 9.3;
b)

Tenha apresentado maior pontuação no Critério II do Quadro de

Avaliação de Seleção (Do impacto da trajetória do candidato na sua comunidade
de atuação) descrito no item 9.3; e
c)

Tenha apresentado maior pontuação no Critério III do Quadro de

Avaliação de Seleção (Do tempo de trajetória percorrida do candidato à premiação)
descrito no item 9.3.
9.6.1 Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante sorteio, tal
como determina, em caráter obrigatório, o § 2º do Art. 45 da Lei nº 8.666/93, aqui
aplicada subsidiariamente.
9.7.

Caso a Comissão de Seleção e Julgamento não tenha êxito no contato

com a pessoa ou entidade com notoriedade pública na área cultural indicada e
identificada no ato da inscrição (item 8.1.1), seja por inconsistência ou erro de
informação, ou pela falta de retorno, após cinco tentativas em horários variados,
para confirmação da trajetória cultural apresentada pelo candidato, esse será
desclassificado por descumprimento de critério de seleção.
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10.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
10.1. A lista com a classificação geral dos candidatos ao prêmio bem como todas

as informações constantes neste edital serão divulgadas no site oficial da Prefeitura de
Itaqui www.itaqui.rs.gov.br conforme o cronograma do item 6.
10.2. Da classificação caberá recurso conforme a etapa 3 (três) do cronograma
referido no item 5 deste edital e obrigatoriamente através de formulário específico no site
www.itaqui.rs.gov.br.
10.3. A Comissão de Avaliação e Julgamento publicará o resultado final, incluindo
alterações que julgar pertinentes oriundas de análise dos recursos no prazo previsto na
etapa 4 do cronograma referido item 6 deste edital.

11.

DA ENTREGA DOS PRÊMIOS
11.1. A entrega do valor do prêmio será realizada em parcela única no valor de R$

3.000,00 (três mil reais) para pessoa jurídica e 3.260,00 (três mil duzentos e sessenta
reais) para pessoa física, descontados os tributos conforme previsto no item 2.5 e em até
30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final.
11.2. Caso não haja inscrito ou vencedor em um ou mais seguimentos deste edital,
os valores correspondentes à esta premiação serão redistribuídos entre os vencedores dos
demais seguimentos da categoria
11.3. O repasse do valor do prêmio será realizado através de transferência
bancária à conta cadastrada pelo candidato no formulário de inscrição.
11.3.1 Caso o candidato premiado não tenha fornecido a conta bancária no ato da
inscrição, o mesmo deverá apresentá-la, impreterivelmente, em até 05 (cinco) dias e a
contar da data de publicação do resultado final (etapa 4, item 6 deste edital), por meio de
correspondência

eletrônica

para

o

e-mail:

premiotrajetoriacultural@itaqui.rs.gov.br,

contendo a indicação de assunto: “DADOS BANCÁRIOS”, no corpo do e-mail: escrever seu
nome completo, CPF, o nome de Banco, o número da agência e o número da conta
bancária.
11.3.1.1

Caso o candidato premiado não forneça seus dados bancários no

prazo descrito acima, o mesmo perderá o direito ao recebimento da premiação e o
respectivo valor será redistribuído para o próximo candidato colocado do seguimento e da
categoria em que o candidato estava inscrito.
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11.4. A entidade não se responsabiliza por eventuais restrições dos premiados
junto à entidade bancária.
11.5.
12.

DA VIGÊNCIA
12.1. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência

de 03 (três) meses, sem a possibilidade de prorrogação deste prazo.

13.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Todas as informações constantes neste edital, bem como sua minuta e

os respectivos anexos serão divulgadas no site oficial www.itaqui.rs.gov.br.
13.2. O candidato será o único responsável pela consistência e veracidade de
todos os dados preenchidos ou fornecidos neste edital, porque prestou sua anuência, bem
como pela veracidade e autenticidade dos documentos encaminhados e declarações
realizadas, isentando a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer de Itaqui de
qualquer responsabilidade civil ou penal.
13.3. Será eliminado em qualquer fase do presente edital, o candidato que possuir
atuação e/ou material comprovadamente associado ao desrespeito aos direitos humanos e
em desacordo com a legislação vigente.
13.4. As irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a
qualquer tempo, implicarão a desclassificação do candidato, sob pena de devolução do
prêmio eventualmente recebido.
13.5. Os casos omissos serão submetidos à Comissão de Seleção e Julgamento
do Edital ou à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, conforme o caso.
13.6. O ato de inscrição implica o conhecimento integral e a expressa concordância
do candidato com as regras e as normas contidas no presente edital.

Itaqui (RS), 22 de novembro de 2021.

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
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SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
ANEXO I - QUADRO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS: 1 = Não Atende / 2 = Atende Parcialmente / 3 = Atende / 4
= Atende plenamente / 5 = Atende e se destaca
CRITÉRIO I – Da relevância das ações, atividades e\ou projetos desenvolvidos pelo
candidato à premiação na área cultural.
a) Promove capacitação de novos artistas/agentes culturais.
b) Realiza divulgação das atividades para promover as atividades na área cultural.
c) Promove o relacionamento de artistas e agentes culturais com o público.
d) Utiliza espaços públicos ou privados para atividades na área cultural
e)Promove o desenvolvimento das técnicas específicas da área cultural
f) Já foi reconhecido por artistas/agentes culturais de forma pública (prêmio, jornal, site,
revista)

CRITÉRIO II - Do impacto da trajetória do candidato na sua comunidade de atuação
a) Promove atuação ativa da comunidade local.
b) Promove o desenvolvimento cultural local e regional.
c) Promove o desenvolvimento econômico local e regional.
d) Promove a diversidade na comunidade.
e) Já foi reconhecido pela comunidade de forma pública (prêmio, jornal, site, revista).
f) O candidato realiza atividade cultural com dedicação exclusiva.

CRITÉRIO III - Do tempo de trajetória percorrida do candidato à premiação
a) O candidato realiza atividade cultural há quantos anos (1 ponto – 05 a 10 anos; 2 pontos11 a 20 anos; 3 pontos - 21 a 30 anos; 4 pontos - 31 a 40 anos; 5 pontos - mais de 41
anos).
TOTAL (máximo 13x5 = 65)
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