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 EDITAL Nº 001/2021, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE AÇÕES ARTÍSTICAS 

A Prefeitura Municipal de Matão, com sede no Estado de São Paulo, por intermédio de seu 
chefe do Poder Executivo, torna público o presente Edital para a PREMIAÇÃO de ações 
artísticas de interesse público com recurso remanescente da 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. O presente edital tem por finalidade premiar ações artísticas com duração mínima de 30 
(trinta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos, que podem ser realizadas presencial ou 
remotamente, por profissionais do setor cultural e criativo em suas áreas de atuação, 
considerando o reconhecimento da trajetória dos proponentes. 

1.2. Se presencial, as ações acontecerão em escolas públicas municipais. Se remoto, as as 
ações acontecerão pelas redes sociais da Prefeitura Municipal. 
  
1.3. Os projetos apresentados deverão ser das seguintes linguagens: 

 - artes da cena (teatro, dança, perfomance); 

 - artes visuais (pintura, desenho, gravura, fotografia, artesanato, grafite, cinema); 
 - música (canto, instrumento, grupo, coro, solo); 
 - literatura (conto, poesia, dramaturgia, contação de história). 

2. DOS VALORES 

2.1. O valor a ser pago será de R$1.000,00 (um mil reais) por ação selecionada; 
 

2.2. O valor total disponibilizado será de R$15.000,00 (quinze mil reais) 

 

3.         DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar do presente edital artistas ou coletivos que atenderem as condições 
abaixo cumulativamente: 

 3.1.1 Ter sede no município de Matão; 
 3.1.2 Estar atuando nas áreas de eventos artísticos e culturais nos  24 (vinte e 
 quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei  14.017/2020; 

  
 3.1.3 Ter suas atividades interrompidas total ou parcialmente devido à pandemia; 
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3.1.4 Estar inscrito, com respectiva homologação da inscrição em pelo menos um dos 
cadastros previstos no § 1° do art. 7 da Lei 14.017/2020, registrando-se em um dos 
Cadastros Municipais de Cultura de Matão: 

http://novo.matao.sp.gov.br/cadastro-artistas/ 

http://novo.matao.sp.gov.br/cadastro-espacos/   

 

4.       DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição terá início em 03 de Setembro e irá até 15 de Setembro às 23h59m; 

4.2. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente através de preenchimento e 
envio de formulário no site da Prefeitura Municipal de Matão,  na aba Cultura > Editais Abertos 
> Inscrições > Edital 001/2021 – Aldir Blanc – Ações Culturais 
http://novo.matao.sp.gov.br/cadastro-edital-001-2021/ 
 
4.3. Cada participante poderá se inscrever com apenas uma única ação artística; 
 
4.4. Não serão aceitas inscrições presenciais, ou por pen drive, envelope e demais 
correspondências via correios, em nenhuma hipótese.   
 
5.         PROJETO PARA INSCRIÇÃO 
 
5.1. O projeto a ser premiado é uma ação artística, portanto abrange oficinas, apresentações, 
eventos, intervenções, contanto que tenha duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 
50 (cinquenta) minutos; 
 
5.2. O projeto deve ser adaptável para acontecer presencial ou remotamente; 
 
5.3. A inscrição deve ser realizada por preenchimento de formulário no site da Prefeitura 
Municipal de Matão cumprindo as seguintes etapas: 
 
 a) PARTE 1 – INSCRIÇÃO 
 - Ficha de Inscrição. 

 
 b) PARTE 2 – PROJETO 
 -Título; 
 - Apresentação Geral; 
 - Descrição Detalhada da Ação Artística (conteúdos e procedimentos); 
 - Objetivos; 
 - Indicação de público-alvo; 
 - Classificação indicativa. 
 
c)  PARTE 3 – ANEXOS 
 - Currículo do Proponente na área de sua ação artística  demonstrando o seu 
 histórico de realização, com no  mínimo 01 (um) ano de atividade  na linguagem 
 escolhida  (Artes da Cena, Música, Artes Visuais, Literatura); 
  - Cópia de RG, CPF e comprovante de residência de Matão; 
  - Cartão CNPJ (caso o cadastro for de pessoa jurídica). 
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  - Anexo I (Declaração de Inscrição – modelo no site). 
  -  Anexo II ou Anexo III (cessão de direitos autorais ou negativa – modelo no site). 
 

6.       DA SELEÇÃO 

6.1. A seleção será realizada pelos critérios de Análise do Comitê Extraordinário para ações 
da Lei Aldir Blanc, levando em consideração critérios de notas, terá pontuação de 0 (zero) a 
100 (cem) pontos, observando-se o seguinte: 

Item Objeto de Análise no Projeto 
Pontuação 

Máxima 

06.01.01 Originalidade e criatividade 30 

06.01.02  Inovação e valorização da cultura 20 

06.01.03 Qualificação e histórico do profissional 20 

06.01.04 Contribuição sociocultural 30 

 

6.2. Em caso de empate, a classificação se dará com base na soma da pontuação do projeto 
relativas aos itens “06.01.03” e “06.01.04”. 

Parágrafo único: Devido a calamidade instaurada ao setor cultural durante a pandemia, a 
prioridade de seleção se dará para projetos de proponentes que não foram selecionados 
quando da primeira distribuição da verba via editais emergenciais da Lei Aldir Blanc, em 2020. 

7.      DO RECEBIMENTO 

7.1 O candidato selecionado será convocado para apresentar declaração que indica os dados 
da conta bancária em que deve ser depositado o valor do prêmio no prazo de 7 (sete) dias, 
sob pena de perda do prêmio. 

8.       INFORMAÇÕES GERAIS 
  
8.1. 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 Educação e Cultura; 

8.2. 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; 
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8.3 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; 

8.4. Os contemplados autorizam, desde já à 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; 

8.5. 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. 

PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL 

ETAPA PROCEDIMENTO DIAS APROXIMADOS 

1 Inscrições 12 dias (03 a 15/09) 

2 Publicação de Lista de inscritos 1 dia  (17/09) 

3 Análise dos projetos pelo Comitê 12 dias (17 a 29/09) 

4 Publicação da análise de projetos do Comitê 1 dia (01/10) 

5 Prazo para interposição de recursos 2 dias (04 e 05/10) 

6 Resposta da interposição de recursos 2 dias (06 e 07/10) 

7 Homologação e publicação de resultado final 1 dia (08/10) 

8 Contrato/Entrega da Conta Bancária 7 dias (08/10 a 15/10) 

9 Pagamento a partir de 18/10 

 

  

 Matão, 31 de Agosto de 2021 

 

_______________________________ 

APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal de Matão 
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