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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N
O 

001/2020 - FOMENTO DE PROJETOS 

CULTURAIS E ARTISTICOS NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ-PA 

A Prefeitura Municipal de Curuçá-PA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura 

SEMCULT, torna público o presente Edital de Chamada Pública para Incentivo de Projetos Culturais 

e Artísticos para o município de Curuçá-Pá, com inscrições abertas de 20 de outubro a 30 de Outubro 

de 2020, em conformidade com a Lei Federal n
o 

14.017/2020; nesse identificada como Lei Aldir 

Blanc. 

A SEMCULT atua em todo o Município de Curuçá e desenvolve projetos que valorizam e 

contribuem para o fortalecimento das expressões culturais e da produção artística de suas regiões de 

integração, para, dessa forma, oferecer a sua população e aos seus visitantes programações pautadas 

na diversidade de gêneros e estilos. 

PARTE 1 - CARACTERÍSTICAS FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS 

1. DO OBJETO: 

O presente instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INCENTIVO DE PROJETOS 

CULTURAIS E ARTISTICOS dispõe sobre ações e projetos emergenciais destinados ao setor cultural 

durante o estado de calamidade pública para atender, com objetivos: 

1.1 Serão credenciadas propostas de natureza cultural e artística que atendam aos objetivos previstos 

na Lei n
o
. 10.017/2020 — Aldir Blanc, sempre seguindo os critérios deste Edital, nas diversas 

linhagens culturais e artísticas, tais como: 

  MODALIDADES 

 
Carimbó 

Grupos 

> Artes Cênicas Dança 

 
Sonorização 

Carretinhas automotivas 

 
Tradições Culturais 

Festas Tradicionais/ Terreiros Culturais 

 
Quadrilhas 

Quadrilhas Roceiras/ Tradicionais 

1.2 O "Fomento de Projetos Culturais e Artísticos" é uma ação cultural da Prefeitura 

Municipal de Curuçá por meio da Secretaria Municipal de Cultura-SEMCULT, a ser realizada 

no ano de 2020/2021. 

1.3 Incentivar os grupos, coletivos e organizações culturais e artríticos. 1.4 Para comprovar a 

trajetória dos grupos, coletivos e organizações culturais e artísticas serão exigidos documentos 

obrigatórios, nos termos do item 4.2 deste edital. 

1.5 Os grupos, coletivos e organizações culturais e artísticas selecionadas poderão figurar em 

publicações sobre o Fomento de Projetos Culturais e Artísticos; 

1.6 Os participantes deste edital deverão assinar um termo de cessão de direito de uso de imagem, 

existente no Formulário de Inscrição (Anexo I) autorizando a cessão de direito de uso de imagem 

na publicação sobre o "Fomento de Projetos Culturais e Artísticos", caso sejam selecionados. 
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2 DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

2.1 Os recursos financeiros para o incentivo são provenientes do processo da Lei n
o
. 10.017/2020 

Aldir Blanc de Emergencial Cultural. 

2.2 Será disponibilizado o valor de R$ 155.000,00 (Cento e cinquenta e cinco mil reais) destinado à 

contemplação de até 84 projetos. 

PLANO DE TRABALHO 

Projetos Quantidade Total 

Carimbó 17 R$ 34.000,00 

Artes Cênicas (Dança) 13 R$13.OOO,OO 

Sonorização Cultural (Carretas Sonoras) 15 R$ 30.000,00 

Tradições Culturais (Festas 

Tradicionais/Religioso-Terreiros Culturais) 
25 

R$50.OOO,OO 

Quadrilhas (Roceiras e Tradicionais) 14 R$ 28.000,00 

Total 84 R$ 155.000,00 

 

PARTE 11- FASE DE SELECÃO 

3 DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

3.1 A seleção será composta das seguintes etapas: 

ETAPAS INICIO TERMINO 

Inscrição dos Projetos 20/10/2020 30/10/2020 

Seleção dos Projetos ela Comissão de Seleção 04/11/2020 05/11/2020 

Divulgação do resultado provisório de classificação 06/11/2020 06/11/2020 

Fase recursal quanto ao resultado provisório (01 

dia a os a divulgação até 23h59min 

09/11/2020 09/11/2020 

Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado 

definitivo da seleção 

12/11/2020 12/11/2020 

 

3.2 O resultado provisório e o resultado definitivo serão publicados no site da Prefeitura Municipal 

de Curuçá www.curuca.pa.gov.br e no facebook da Secretaria Municipal de Cultura; Semcult 

curuca 

3.4 Após a divulgação do resultado final do Edital, a distribuição dos valores se dará em diferentes 

valores para as 84 agremiações contempladas. 

4 DA FORMA E DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

I. As inscrições são gratuitas e serão aceitas pelo e-mail: semcult@curuca.pa.gov.br e iniciam-se as 

10h00 do dia 20 de outubro de 2020, com encerramento as 23h59min do dia 30 de Outubro de 

2020 pela internet, e até às 22h no caso de inscrição física nas Secretaria de Cultura Integração. 

II. A inscrição no Incentivo cultural e artístico deverá ser enviada Juntamente com os documentos 

necessários, por um dos seguintes caminhos; 
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III. Preferencialmente em formato digital, pelo envio de formulário de inscrição e documentos através 

do e-mail: semcult@curuca.pa.gov.br 

IV. Quando não for possível o envio por e-mail, poderá ser feito o protocolo do formulár10 impresso e 

documentos na sede da Secretaria Municipal de Cultura/Secretaria Municipal de Integração, 

localizada na Prefeitura. 

4.1 Eventuais duvidas podem ser dirimidas pela equipe da Secretaria, por meio do e-mail 

semcult@curuca.pa.gov.br ou pelos contatos: 

  
São documentos obrigatórios para a realização da inscrição: 

I. Formulário de inscrição preenchido e assinado, conforme modelo do Anexo I, do presente Edital; 

II. Roteiro de elaboração de proposta para incentivo cultural e Artísitico conforme modelo do Anexo 

II juntamente com o questionário sociocultural conforme anexo III do presente Edital; 

III. Entrega de documentos que comprovem a trajetória dos grupos, coletivos ou organizações 

culturais e artísticos, tais como, cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual (DVDs, CDs, 

fotografias, folhetos, matérias de jornal, sites da internet, outros materiais), devendo ser 

apresentadas as realizações culturais dentro da sua área de atuação juntamente com a auto 

declaração conforme o anexo IV; 

IV. No caso de inscrição de grupo, coletivo ou organização culturais e artísticas sem personalidade 

jurídica, a documentação deve ser acompanhada da Carta de Representação devidamente assinada 

pelas pessoas físicas que são responsáveis pelas agremiações onde se constitue uma pessoa física 

(integrante ou não do grupo) como representante apta a inscrever o grupo, coletivo ou organização 

e receber o incentivo em seu nome, conforme modelo do anexo V; 

4.2 Os conteúdos dos materiais enviados são de inteira responsabilidade dos autores e, em nenhuma 

hipótese serão devolvidos aos proponentes. 

4.3 Não serão aceitas inscrições apresentadas em desacordo com as exigências e prazos previstos 

neste edital. 

5 DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATURA: 

5.1 São motivos para desclassificação do grupo, coletivo ou organização culturais e artísticos: 

I. Falta de documentos comprobatórios exigidos no item 4 deste edital. 

6 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

6.1 A avaliação das propostas apresentadas será feita com base nos seguintes critérios e pesos: 

CRITERIOS PARA TODOS OS 

PROPONENTES 

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

I - Relevância cultural ou artística e qualidade técnica 

e artística 

 10 

II - Experiência do grupo/coletivo/organização  10 

III - Contribuição sociocultural que a 

atuação proporciona à (s) comunidade (s) em 

que o grupo/coletivo/organização atua. 

 

10 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

4 

IV - Atendimento a população em situação de 

vulnerabilidade social. 

 10 

Soma 1+11+111+1V 40 

6.2 Os itens abaixo são apartados dos demais critérios (I a IV), e se constituem como pontuação 

adicional para grupo, coletivo ou organização de quadrilhas juninas, que possuírem entre seus 

membros pessoas descritas na legislação acima mencionada. 

CRITERIOS ADICIONAIS POR 

ACESSIBILIDADE 

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

V — Inclusão direta da pessoa com deferência nos 

processos de criação dos produtos das atividades 

culturais 

 10 

VI — Contribuição para a melhoria da qualidade de 

vida e do direito cultural da pessoa com deficiência, 
na fruição dos bens, produtos e serviços culturais 
produzidos por essas iniciativas. 

Ex.: áudio descrição/libra/legendagem 

 10 

Soma 1+11+111+1V+V+V1  60 

7 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

7.1 A seleção da chamada pública de projetos culturais e artísticos será realizada pela Secretaria 

Municipal de Cultura-SEMCULT e pelo Conselho Municipal de Cultura de Curuçá-COMCULT 

em conformidade com os incisos 1,11 e III art. 3 
0 
a Lei N

O 
2.153/2020-GP. 

7.2 A Secretaria Municipal de Cultura-SEMCULT e o Conselho Municipal de Cultura de Curuçá 

COMCULT poderão realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das 

informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e 

omissões. 

PARTE 111 - FASE DE HABILITACÃO 

8 DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 

8.1 Os candidatos selecionados serão convocados para apresentarem as seguintes documentações, no 

prazo de 03 dias, sob pena de desclassificação: 

I. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ, emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

II. Atos constitutivos ou contrato social, nos casos de pessoas jurídicas; 

III. Indicação dos dados da conta bancária em que deve ser depositado o valor do incentivo. 

IV, Declaração que fará oficina em escola pública, já indicando a mesma; e carta de anuência da 

Instituição pública de educação beneficiada. 

8.2 No caso de grupo/coletivo sem constituição jurídica, o prêmio será repassado à liderança indicada 

expressamente pelo grupo/coletivo como seu representante conforme o Anexo V. 
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PARTE IV - RECURSOS E DISPOSICÕES FINAIS 

9 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DAS IMPUGNAÇÕES: 

9.1 Do resultado provisório de seleção cabe recurso no prazo de 01 (um) dia a contar da publicação 

do resultado no facebook da Semcult (semcult curuca) conforme modelo de Formulário de 

Recurso constante do Anexo VI do presente edital, que poderá ser protocolado: 

I. Por meio físico no protocolado na Secretaria de Cultura/integração. 

9.2 Se reconhecida a procedência das impugnações ao Edital, a SEMCULT e o COMCULT 

procederá à sua retificação e republicação exclusivamente em relação à alteração, supressão ou 

acréscimo, com ampla divulgação pelos meios oficiais, a fim de assegurar o amplo 

conhecimento por todos. 

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1 A modalidade de fomento denominada Fomento de Projetos Culturais e Artísticos será 

implementada pela realização de pagamento direto aos premiados, sem necessidade de 

celebração de instrumento jurídico. 

10.2 A Secretaria Municipal de Cultura-SEMCULT e Conselho Municipal de Cultura-COMCULT, 

poderão prorrogar, adiar, revogar ou anular o presente edital, na forma da Lei, sem que caiba 

aos participantes qualquer direito a reembolso, indenização ou compensação. 

10.3 As situações em relação às quais este edital for omisso serão solucionadas conjuntamente pela 

Secretário Municipal de Cultura-SEMCULT e o Conselho Municipal de Cultura-COMCULT. 

10.4 Os prazos deste edital serão contados em dias corridos, incluindo-se o dia de início e de 

vencimento; 

10.5 Informações e esclarecimentos podem ser solicitados pelo endereço eletrônico e-mail 

semcult@curuca.pa.gov.br ou pelos contatos 

 

10.6 Integram o presente edital: 

I. Formulário de inscrição (anexo I); 

II. Roteiro de elaboração de proposta (anexo II); 

111. Questionário Sócio Cultural (anexo III); 

IV. Auto Declaração (anexo IV); 

V. Carta de Representação (anexo V); VI. Recurso (anexo VI). 

Curuçá/PA, 20 de outubro de 2020. 

 

Secretária Municipal de Cultura 
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Portaria n
o 
010/17 

 

DE CHAMAMENTO PÚBLICO N
O 

001/2020 - FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS E 

ARTISTICOS NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ 

ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

FICHA DE INSCRI Ao 

Razão Social: 

Endereço Com leto: 

CNPJ•. 

Município: Curuçá UF:Pa CPF: 

Site/Blog, Outros: 

Nome do Representante: 

Cargo: 

 Órgão CPF: 

Contato: E-mail: 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: 

Declaro estar ciente de que as informações ora fornecidas são de minha inteira responsabilidade e 

que a participação no presente Edital Implica plena concordância com seus termos e anexos, 

autorizando desde já a cessão de direito de uso de imagem da agremiação em tela caso figure em 

publicações sobre o repasse do incentivo do Fomento de Projetos Culturais e Artísticos. 

CURUÇÁ/PA,  

 

Assinatura do Representante Legal 

(Igual à do documento de identificação) 

de de 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N
O 

001/2020 - FOMENTO DE PROJETOS 

CULTURAIS E ARTISTICOS NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ 

 

 

ANEXO 11 

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO DE CULTURAIS E 

ARTISTICAS 

DADOS DO GRUPO/COLETIVO/ORGANIZA Ao CULTURAL E ARTISTICA 

Nome do Grupo/Coletivo/Organização: CNPJ/CPF: 

 

LOCAL E DATA: ASSINATURA DO REPRESENTANTE: 
(Igual à do documento de identificação) 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N
O 

001/2020 - FOMENTO DE PROJETOS 

CULTURAIS E ARTISTICOS NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ 

ANEXO 111 

QUESTIO NARIO SOCIO CULTURAL 

Título da Proposta: O titulo deve ser capaz de dar uma ideia concisa e clara de sua proposta 

Apresentação: A apresentação deve responder, de forma resumida, às questões: 

• Qual a experiência do grupo no tema tela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Como o recurso em tela ajudará na promoção do fomento da cultura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De que forma será investido o recurso em tela? 
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• Para quem se destina a apresentação artística do seu coletivo? (identificar o perfil do 

público alvo de sua proposta, faixa etária, gênero, e perfil sociocultural). Deve ficar claro 

quem será beneficiado diretamente com a sua proposta. 
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Objetivos: Deve ser formulado em até cinco linhas e responder às questões: 

O que você quer realizar com o recurso em tela e como tal ação se reverte em benefícios 
para a sociedade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Há vínculo de sua proposta com a difusão de outras artes transversais a estas (música, 
teatro, artes visuais, manifestações populares, etc.)? 
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• Há vínculo do seu projeto com a identidade cultural do município de Curuçá? 

Descreva, 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: Deve ser formulada de modo a responder, ao menos, a estas questões: De que maneira 

essa atividade se insere no meio cultural e artístico? 

• Existe alguma inovação? Há contribuição original do artista ou grupo para essa prática cultural? 

Quais ações de acessibilidade estão contempladas no projeto em tela? 
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Resultados esperados: descrever, de forma resumida, os resultados esperados com o desdobramento da 

execução da proposta. 

Profissionais envolvidos: indique o nome e o perfil de cada profissional envolvidos e a forma de suas 

participações da proposta (se houver). 

Portfólio: anexar documentos que demonstrem as informações acima prestadas e a experiência do 

proponente: currículos, clipping de imprensa, fotos, declarações, cartas de apoio, certificações, relação 

de obras publicadas, etc. 

OBSERVAÇÃO: Os documentos aqui citados são indispensáveis para avaliação da proposta. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N
O 

001/2020 - FOMENTO DE PROJETOS 

CULTURAIS E ARTISTICOS NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ 

ANEXO IV 

MODELO DE AUTO DECLARAÇÃO 

Declaro que atuo na área cultural na cidade de Curuçá/PA, que a Entidade Artístico Cultural com 

CNPJ no(caso não 

possua CNPJ, colocar Sem CNPJ) possui no 

mínimo 02 anos (24 meses de formação), e que tivemos as atividades interrompidas por força das 

medidas de isolamento social, estando em conformidade com o Art. 7
0 

da Lei Aldir Blanc, não 

possuindo qualquer vedação das descritas no parágrafo único do Art. 8
0 
da mesma Lei. 

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração são 

verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei n
o 
2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal*. 

Curuçá-Pá, de de 
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DADOS DO REQUERENTE 

Nome completo:  

Apelido ou nome artístico: 

Data de nascimento:  

Local de nascimento: 

 

Endereço residencial: 

 

Município: Estado: 

CPF: EXP.  

 

Assinatura 

(Igual à do documento de identificação) 

*Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -do Código Penal: "Art. 299. Omitir, em documento público ou 
particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena - 
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular." 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N
O 

001/2020- FOMENTO DE PROJETOS 

CULTURAIS E ARTISTICOS NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ 

ANEXO V 

MODELO DE CARTA DE REPRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Cultura 

 CURUÇÁ/PA, de de 

 

Assunto: Carta de Representação 

Nós, integrantes do grupo 

coletivo abaixo listados, declaramos ciência e concordamos em designar como representante o/a 

Senhor/a 

 

CPF n
o 

podendo este/a submeter a proposta à 

SEMCULT, apresentar documentos, bem como receber o incentivo em nome do grupo, caso o mesmo 

seja contemplado. 

Nome: CPF: 

 

Endereço: CURUÇÁ/PA

 
Assinatura: 

 

Nome: CPF: 

 
Endereço: CURUÇÁ/PA

 
Assinatura: 

 

Nome: CPF: 
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Endereço: CURUÇÁ/PA

 
Assinatura: 

 

Nome: CPF: 

 

Endereço: CURUÇÁ/PA

 
Assinatura: 

 

Nome: CPF: 

 
Endereço: 

CURUÇÁ/PA

 
Assinatura: 

 

Nome: CPF: 

 

Endereço: CURUÇÁ/PA

 
Assinatura: 

 

Nome: CPF: 

 

Endereço: CURUÇÁ/PA

 
Assinatura: 

 

Nome: CPF: 

 

Endereço: CURUÇÁ/PA
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Assinatura: 

 

Nome: CPF: 

 

Endereço: CURUÇÁ/PA

 
Assinatura: 

 

Nome: CPF: 

 

Endereço: CURUÇÁ/PA

 
Assinatura: 

 

Nome: CPF: 

 

Endereço: CURUÇÁ/PA

 
Assinatura: 

 

Nome: CPF•. 

 

Endereç

o: 

CURU

ÇÁ/PA Assinatura: 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N
O 

001/2020 - FOMENTO DE PROJETOS 

CULTURAIS E ARTISTICOS NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ 

ANEXO VI 

RECURSO 

DADOS DO GRUPO/COLETIVO/ORGANIZAÇÃO CULTURAL E ARTISTICA 

Nome do Grupo/Coletivo/Organização: CNPJ/CPF: 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL E DATA: ASSINATURA DO REPRESENTANTE: 
(Igual à do documento de identificação) 

 


