
 PREFEITURA, MUNICIPAL DE MATÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

EDITAL Nº   073  /2020, de 22 de outubro     de 2020.

EDITAL PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS (PESSOAS,
GRUPOS  OU  ENTIDADES)  QUE  TENHAM  PRESTADO  RELEVANTE
CONTRIBUIÇÃO  AO  DESENVOLVIMENTO  ARTÍSTICO  OU  CULTURAL  DO
MUNICÍPIO.

A  Prefeitura  do  Município  de  Matão,  com  sede  no  Estado  de  São  Paulo,  por
intermédio de seu chefe do Poder  Executivo,  torna público o presente  Edital  para
SELEÇÃO DE PREMIAÇÃO  de agentes culturais (pessoas,  grupos ou entidades)
que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural
do município, em atendimento ao disposto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural -
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais
destinadas  ao  setor  cultural  a  serem  adotadas  durante  o  estado  de  calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020 e
nas condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital, a seleção de agentes culturais (pessoas,
grupos ou entidades) que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento
artístico  ou  cultural  do  município,  para  premiação,  de  acordo  com  critérios
estabelecidos no presente instrumento.

2. DOS VALORES 
A premiação será concedida de acordo com os seguintes critérios:
I – Será premiado 38 (trinta e oito) projetos para Trabalhador da Cultura Individual, no
valor de R$ 4.000,00;
II – Será premiado 10 (dez) projetos para Espaços, Territórios e Coletivos.

3. DO PÚBLICO ALVO PARA A PREMIAÇÃO 

3.1. Este  edital  de  chamamento  Público  está  disponivel  no  portal  da
prefeitura  Municipal  de  Matão  -  http://novo.matao.sp.gov.br/secretaria-de-
educacao-e-cultura/
3.2. Serão  premiados  agentes  culturais  (pessoas,  grupos  ou  entidades)  que
tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural  do
município e, em especial,  que tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em
benefício  da  sociedade,  especialmente  aquelas  que  tenham  sido  destinadas  ao
público com reduzido acesso aos meios de produção e fruição cultural, considerando
os seguintes segmentos artísticos e culturais:
a) Artes Plásticas e Visuais;
b) Artesanato;
c) Audiovisual;
d) Cultura Popular e Manifestações Tradicionais;

http://novo.matao.sp.gov.br/secretaria-de-educacao-e-cultura/
http://novo.matao.sp.gov.br/secretaria-de-educacao-e-cultura/
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e) Dança;
f) Fotografia;
g) Contação de Histórias
h) Música
i) Teatro;
j) Outras manifestações culturais/categorias não especificadas acima, desde que
justificadas.

3.2 Fica vedado a participação de espaços culturais credenciados conforme inciso II
da Lei Federal, criados pela Administração Pública de qualquer esfera ou vinculados a
ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições
criados ou mantidos  por  grupos de empresas,  teatros e casas de espetáculos  de
diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos
pelos serviços sociais do Sistema S;
3.3 É vedada a participação,  neste edital,  Servidores Públicos ativos da Prefeitura
Municipal de Matão;
3.4 É  vedada  a  participação  neste  edital  Pessoas  físicas  e  jurídicas  que  tenham

domicílio ou sede fora do município de Matão.

4. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO DO PRÊMIO

4.1. Este  edital  de  chamamento  Público  está  disponível  no  portal  da  prefeitura
Municipal de Matão - http://novo.matao.sp.gov.br/secretaria-de-educacao-e-cultura/ 
4.2. As inscrições  de candidatura  para  a premiação  podem ser  realizadas  pelo
próprio  interessado  ou  por  terceiro  que  o  indicar,  com  a  apresentação  da
documentação  que  deve  ser  direcionada  ao  Departamento  Municipal  de  Cultura,
situado a Avenida Sete de Setembro, n°1.051 - Centro de 26/10 a 13/11 de 2020, de
Segunda à Sexta, das 09 horas às 12h30 e das 13h30 às 16h30.

4.2.1 Para as inscrições presenciais serão respeitados os protocolos de saúde em
razão da Covid-19; mantendo, portanto, o distanciamento social de até 2 (dois) metros
uso obrigatório de máscara; uso de álcool gel, entre outras medidas pertinentes ao
Protocolo de Saúde Pública.  

4.2. 3 As inscrições também serão realizadas por meio eletrônico, através do e-mail:
cultura@matao.sp.gov.br. Para tanto, os interessados necessitam providenciar todos
os  documentos,  conforme  constam  desse  EDITAL,  e  conforme  reza  o  Decreto
Municipal  nº  5.258,  de  10  de  setembro  de  2020.  Os  documentos  precisam  ser
escaneados e anexados, juntamente com as respectivas fichas de inscrição ao corpo
do e-mail para ser enviado para o Departamento de Cultura.
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4.3.     Documentação para inscrição:

I. Formulário de inscrição, conforme o ANEXO I, deste Edital;

II. Cópia de documento de identificação com foto e data de nascimento;

III. Materiais que comprovem a atuação do candidato ao prêmio no Município,
tais como cartazes, folders, fotografia, DVDs, CDs, folhetos, matéria de jornal,
sítios  da  internet  (links)  e  outros  materiais,  devendo  o  material  estar
relacionado à categoria para qual está sendo realizada a inscrição;

IV. No caso de inscrição realizada por terceiro, deve haver carta de anuência
da pessoa, grupo, ou entidade indicada, conforme modelo do ANEXO II, deste
Edital;

V.  No caso de inscrição de grupo que é um coletivo sem CNPJ, deve haver
carta de ciência e anuência dos demais integrantes, com assinatura, que pode
ser  digitalizada,  constituindo uma pessoa física (integrante do grupo)  como
representante que pode inscrever o grupo e receber o prêmio em seu nome,
conforme modelo do ANEXO II, deste Edital;

4.4.O candidato a premiação pode se inscrever em até 2 (duas) categorias, mas após
a seleção, cada candidato só pode ser premiado em 1 (uma) categoria, prevalecendo,
portanto,  a inscrição na qual lhe foi atribuída a melhor avaliação, considerando os
critérios de seleção estabelecidos neste Edital.

5. DA SELEÇÃO 

5.1. Os critérios de seleção serão avaliados pelo Comitê Extraordinário  para as
Ações da Lei Aldir Blanc. 

5.2. A seleção será realizada pelos critérios de Análise do Comitê Extraordinário
para ações da Lei Aldir Blanc, levando em consideração critérios de notas, a saber:  

Serão consideradas as seguintes pontuações:  

A) – Exame da admissibilidade das candidaturas, podendo ser solicitadas
informações ou documentações complementares;
B) – Seleção das candidaturas premiadas. (item 5. 5)

5.3. A  notificação  da  necessidade  de  complementação  de  informações  ou
documentos será realizada através do endereço de e-mail informado no formulário de
inscrição do ANEXO I, deste Edital, e deverá ser atendida no período máximo de 5
(cinco) dias corridos, contados a partir do dia seguinte da notificação, sob pena de
desclassificação da candidatura;
5.4. Diante da situação de calamidade pública e do caráter emergencial da Lei Aldir
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Blanc para o setor cultural, além da notificação por e-mail supramencionada, o setor
de  cultura  do  Município  fará  o  contato  telefônico  para  que  o  complemento  de
informações ou documentos sejam atendidos no prazo estabelecido.
5.5. A avaliação das candidaturas terá como critérios de seleção os itens a seguir
relacionados, sendo que cada item terá pontuação de 0 (zero) a 20 (vinte):
a) Atuação da personalidade,  grupo ou entidade no segmento  para  qual  está
indicado, através de iniciativas exemplares já realizadas – considerando o segmento
cultural  na  qual  está  indicado,  onde  será  avaliada  a  atuação  sob  a  ótica  de
contribuição para o reconhecimento, difusão, valorização e preservação da cultura (0
a 20 pontos);
b) Geração  de  oportunidades,  de  trabalho  e  renda  –  análise  relacionada  a
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 ao fortalecimento da economia criativa e solidária
(0 a 20 pontos);
c) Caráter  inovador  das  iniciativas  realizadas  pelo  candidato  ao  prêmio  –  a
análise deverá avaliar elementos que permitam aferir o caráter inovador das iniciativas
realizadas pelo indicado, tais como: se propôs integração entre as 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 de conhecimento e da vida social (0 a 20 pontos);
d) Contribuição sociocultural que a atuação proporciona à comunidade em que
atua –  análise  de benefícios  diretos  e  indiretos  que  o  candidato  inscrito  trouxe  à
comunidade em que atua (0 a 20 pontos);
e) Contribuição da narrativa para a promoção de valores não discriminatórios e
desconstrução de estereótipos – a análise irá verificar se as iniciativas realizadas pelo
indicado promovem ações e/ou contribuiu para a difusão e promoção de valores que
contribuam no combate a preconceitos de gênero, étnico-racial, religioso, geracional,
ou por orientação sexual e de identidade de gênero (0 a 20 pontos).

5.6. Nos casos de empate, o desempate será feito com base na maior pontuação 
obtida nos critérios a), b), c), d) e e), sucessivamente.

5.7. Persistindo o empate poderá ser utilizado o critério de premiação o maior 
tempo de trabalho. 

6. DO RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO

6.1.  O  candidato  selecionado  será  convocado  para  apresentar  a  seguinte
documentação, no prazo de 15 dias, sob pena de perda do prêmio:

a) Declaração  que  indica  os  dados  da  conta  bancária  em  que  deve  ser
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depositado o valor do prêmio;

b) Certidões,  declarações (em consonância  com a legislação local,  de acordo
com o artigo 15 do Decreto nº 5.258 de 10 de setembro de 2020, relevando o caráter
emergencial  da  ação  e  a  situação  de  calamidade  pública  no  país-  (Lei  Federal
14.017/2020 e do Decreto 10.064/2020).  

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O  responsável  pela  inscrição  da  candidatura  também  assume  toda  a
responsabilidade  em relação  aos  documentos  encaminhados,  não  implicando  seu
conteúdo  qualquer  responsabilidade  civil  ou  penal  para  a  Secretaria  Municipal  de
Cultura.

7.2. Na  hipótese  do  número  de  candidatos  selecionados  ser  menor  do  que
quantidade  de  prêmios  oferecidos,  poderá  ser  realizado  o  remanejamento  dos
recursos  restantes  para  outras  ações  de  implementação  da  Lei  Aldir  Blanc  de
Emergência Cultural.

7.3. Os recursos divulgados no presente Edital são expressos em valores brutos,
estando  sujeitos  à  tributação  conforme  legislação  em  vigor,  devendo  deles  ser
deduzidos,  por  ocasião  do  pagamento,  todos  os  impostos  e  tributos  previstos  na
Legislação vigente e pertinente à matéria.

7.4. Os contemplados autorizam, desde já, a Prefeitura, 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 candidatos premiados neste Edital.

7.5. Este edital não inviabiliza que o proponente obtenha outros recursos junto à
iniciativa pública ou privada, exceto os casos de impedimentos previstos na Lei Aldir
Blanc de Emergência Cultural e sua regulamentação.

7.6. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, que utilizará subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº
8.666/93, com suas alterações subsequentes, Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural
e legislação correlata a situação de estado de calamidade pública.

Matão, aos 22 de outubro de 2020.
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JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
Prefeito Municipal de Matão

ANEXO I – A

FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA

Preencha apenas os campos abaixo: 

1. PROPONENTE  

PE
SS

O
A 

FÍ
SI

CA

NOME CIVIL:

NOME ARTÍSTICO:

NOME DO PROJETO:

FUNÇÃO DO PROPONENTE NO PROJETO:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CIDADE:      UF: CEP:

FONE: CELULAR: FAX:

E-MAIL: N°. PIS / PASEP OU NIT: 

CPF: RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR:

EM CASO DE MEI, INDICAR O CNPJ: 
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II – CURRICULUM
1. CURRICULUM ARTÍSTICO 

CITAR AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA CULTURAL. AS EXPERIÊNCIAS DESTACADAS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM AS FUNÇÕES

QUE FORAM DESEMPENHADAS NO PORTFÓLIO.
III- PORTIFÓLIO TÉCNICO

1. HISTÓRICO

2. PORTIFÓLIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS ÚLTIMOS 02 ANOS 

INFORMAR A ÁREA/MODALIDADE/ EM QUE O PROJETO/PROPOSTA SE ENQUADRAR
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3. CONTRAPARTIDA SOCIAL

4. PÚBLICO  - ALVO
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5.  FICHA TÉCNICA

NOME FUNÇÃO

RELACIONAR O NOME E A FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

6. TEMPO DE DURAÇÃO DO VÍDEO (MÁXIMO DE 60 MINUTOS) E LINK EM QUE SERÁ HOSPEDADO

7. ORIENTAÇÕES GERAIS
Todos os campos da ficha de inscrição deverão estar devidamente preenchidos.

DEclaro serem verídicas todas as informações por mim apresentadas, cabendo sanção adminis-
trativa e judicial em caso de falsidade documental.

MATÃO, ______ DE _____________________ DE 2020

__________________________________
PROPONENTE
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ANEXO I - B

FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA

Preencha apenas os campos abaixo

1. PROPONENTE  

P
E

SS
O

A
 J

U
R

ÍD
IC

A
 

RAZÃO SOCIAL:

NOME DO PROJETO:

CNPJ: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CIDADE: UF:

FONE: CELULAR: FAX:

CORREIO ELETRÔNICO:

2.1 DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PESSOA JURÍDICA

NOME:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CIDADE:      UF: CEP:

FONE: CELULAR: FAX:

E-MAIL: N°. PIS / PASEP OU NIT: 

CPF: RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR:
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II – CURRICULUM

1. CURRICULUM ARTÍSTICO 

CITAR REALIZAÇÕES DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO RESPONSÁVEL NA ÁREA CULTURAL

OU INDICAR SE SUA FORMAÇÃO SE DEU NA PRÁTICA E DESTACAR AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO RESPONSÁVEL NA ÁREA

CULTURAL. AS EXPERIÊNCIAS DESTACADAS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM AS FUNÇÕES QUE FORAM DESEMPENHADAS E
DESCRITAS NO PORTIFÓLIO.
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III- PORTIFÓLIO

1. HISTÓRICO

PORTIFÓLIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS ÚLTIMOS 02 ANOS

INFORMAR A ÁREA/MODALIDADE EM QUE O PROJETO/PROPOSTA SE ENQUADRAR

3. PROPOSTA

É UMA DAS PARTES MAIS IMPORTANTES NA ELABORAÇÃO DO PROJETO/PROPOSTA. É POR MEIO DELA QUE A COMISSÃO

TÉCNICA PODERÁ ENTENDER. SEJA CLARO E OBJETIVO, INCLUINDO APENAS AS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS AO

ENTENDIMENTO DO PORTIFÓLIO

4. PÚBLICO  - ALVO
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5.  FICHA TÉCNICA

NOME FUNÇÃO

RELACIONAR O NOME E A FUNÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS.

6. TEMPO DE DURAÇÃO DO VÍDEO (MÁXIMO DE 60 MINUTOS) E LINK EM QUE SERÁ

HOSPEDADO

  

7. ORIENTAÇÕES GERAIS

Todos os campos da ficha de inscrição deverão estar devidamente preenchidos.

DEclaro serem verídicas todas as informações por mim apresentadas, cabendo sanção administrativa e judi-
cial em caso de falsidade documental.

MATÃO, ______ DE _____________________ DE 2020

__________________________________
PROPONENTE

ANEXO II
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MODELO - CARTA DE CIÊNCIA/ANUÊNCIA

À Secretaria de Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Matão/SP 

 
Nós,  membros  do  grupo/coletivo  ____________________________________________  declaramos

anuência à inscrição ora apresentada para participação no  Edital nº 73/2020, de 22 de outubro de 2020. Para
tanto,  indicamos  o(a)  Sr(a)  __________________________________________________________,
RG:_________________________ , CPF: _______________________ , como nosso(a) representante e res-
ponsável pela apresentação de projeto para fins de prova junto ao Departamento de Cultura do município de
Matão/SP. Os grupos artísticos e/ou coletivos está ciente de que o(a) representante acima indicado(a) será
o(a) responsável pelo projeto e pelo recebimento do recurso a ser pago pelo referido edital no caso do portifólio
ser contemplado. Os grupos artísticos e/ou coletivos é composto pelos membros abaixo listados: 

Matão(SP) , ______de __________________de 2020.

NOTA EXPLICATIVA: Resta obrigatório o preenchimento de todas as informações solicitadas abaixo. O campo
de assinatura é obrigatório, em havendo dúvidas ou impugnação em relação à assinatura, poderá ser solicita-
do  ao  proponente  à  apresentação  de  cópia  do  documento  de  identidade  do  membro  do  grupo.  O
proponente/responsável pela candidatura não deverá apresentar seu nome como membro do grupo neste docu-
mento. 

OBS: NÃO SERÁ PERMITIDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS A POSTERIORI. E HAVENDO INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE O PORTIFÓLIOO SERÁ DESCLASSIFICADO.

MEMBRO 1
NOME: ___________________________________________ RG: _____________ CPF : ______________ 
ENDEREÇO:____________________________________________________________________________ 
TELEFONE CONTATO: _____________________ / TELEFONE CONTATO: ______________________ 

ASSINATURA:______________________________________________________________

MEMBRO 2
NOME: ___________________________________________ RG: _____________ CPF : ______________ 
ENDEREÇO:____________________________________________________________________________ 
TELEFONE CONTATO: _____________________ / TELEFONE CONTATO: ______________________ 

ASSINATURA:______________________________________________________________

MEMBRO 3
NOME: ___________________________________________ RG: _____________ CPF : ______________ 
ENDEREÇO:____________________________________________________________________________ 
TELEFONE CONTATO: _____________________ / TELEFONE CONTATO: ______________________ 

ASSINATURA:__________________________________________________________


