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                                            TERMO DE REFERÊNCIA 

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

SEMCULT, ira torna público o presente Edital do PRÉMIO ARTISTICO E CULTURAL "NEGO 

URÓRIA" 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. 

O PRÉMIO ARTISTICO E CULTURAL "NEGO UROIA"- é uma premiação oferecida a 

proponentes de que se destacam na área cultural e que estiveram em plena fase de atividade e 

desenvolvimento no ano de 2019/2020. 

Para fins de incentivo, por intermédio deste edital de seleção, o prêmio possibilita o acesso 

democrático à difusão e circulação da programação compreendida no período de 2019/2020, de 

atividades realizadas elou apoiadas pela SEMCULT, em constante diálogo com a sociedade civil, 

buscando alinhar-se com as especificidades locais, apoiando e viabilizando variadas programações, 

com o intuito de fazer chegar ao público ações que abrangem as formas tradicionais e populares de 

fazedores culturais. 
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DO OBJETO: 

1.1. O presente Edital tem por objeto premiar no ano de 2020 até 33 (trinta e três) fazedores e 

fazedoras de cultura praticantes das diversas manifestações culturais por reconhecimento à criação, à 

transmissão e à difusão de práticas culturais referenciadas aos valores da cultura paraense. O prêmio 

fica definido no valor total de R$ 116.602,55 a serem distribuídos nos mais variados segmentos 

culturais e objetiva: 

a) Premiar a atuação de fazedores e fazedoras responsáveis por manifestações expressivas da cultura 

Curuçaense; 

b) Fortalecer a diversidade das manifestações culturais nas diferentes regiões no município de 

Curuçá; 

c) Identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por fazedores e 

fazedoras e às estratégias de preservação de suas identidades culturais. 1.2 A seleção buscará contemplar 

a aprovação de manifestações culturais de todas as regiões curaçaense, assim como o equilíbrio da 

diversidade das ações culturais. 

1.3. Para efeito deste Edital entende-se por manifestação cultural: apresentações, exposições, 

intervenções, cortejos, performances, nas mais diversas linguagens em que estejam presentes no 

segmento cultural: O canto, a contação de histórias, associações culturais, encenações, festas, 

literatura, jogos, brincadeiras etc, são expressões oriundas dos conhecimentos, dos costumes e 

tradições de um povo e, por isso mesmo, os contornos são imprecisos, acolhendo as complexas 

expressões de saberes, fazeres, práticas e artes produzidas por uma comunidade. 

1.4. A presente seleção compreenderá as seguintes fases: 
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a) Inscrição; 

b) Seleção: de caráter meritório, classificatório e eliminatório. 

1.5 Será destinado ao processo de seleção e auxilio para comissão julgadora, bem como para o apoio a 

formação de fazedores e fazedoras de cultura, no sentido de habilita-los a participar deste edital. 

2- RECURSOS FINANCEIROS 

2.1. Os recursos necessários à realização da premiação da presente edição são oriundos da Lei n
o
. 

10.017/2020 -- Aldir Blanc de Emergencial Cultural, e ficam fixados em R$ 116.000,00 (centro e 

dezesseis mil reais). 

3 -DOS PRÉMIOS 

3.1 Serão premiados até 33 (trinta e três) proponentes neste edital; 

3.2 Os prêmios serão assim distribuídos: 

MODALIDADES  

Iniciativas culturais e artísticas 

Quantidade Total Projetos/ Premiações Premiar 

Fazedores de Cultura 

Espaços de Cultura 05 R$ 50.000,00 

Teatro amador 01 R$ 2.000,00 

Fotografia 03 R$ 3.000,00 

Bandas 09 R$24.OOO,OO 

Sonorização (Aparelhagem) 05 R$ 22.000,00 

Artesanato (Comissão) 01 R$ 3.000,00 

Gincana Cultural 05 R$5.OOO,OO 

Mestra do Saber 01 R$ 1.602,55 

Produção de Livros 02 R$4.OOO,OO 

Produção de CD(Mestre) 01 R$ 2.000,00 

Total 33 R$ 116.602,55 

4- DOS CANDIDATOS 

4.1 Podem se inscrever neste Edital pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, representativas de 

manifestações culturais, de grande experiência e conhecimento das práticas culturais, com 

reconhecimento da comunidade onde vivem e atuam. 

4.2 Podem ser inscrever neste Edital espaços culturais do município, com ou sem CNPJ, que 

contribuam para o desenvolvimento e inclusão da sociedade na cadeia produtiva da cultura. 

_5 - DA INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições serão gratuitas, ocorrerão no período de 20 de outubro a 30 de Outubro de 2020, 

podendo a Secretaria Municipal de Cultura-SEMCULT em conjunto com o Conselho Municipal de 

Cultura-COMCULT promover novos períodos de inscrição, conforme necessidade e interesse 

público, e poderão ser efetivadas da seguinte forma: 

5.1.1 Pela internet: através do e-mail: semcult@curuca.pa.gov.br 
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a) No e-mail de encaminhamento da inscrição deve vir escrito PRÉMIO ARTISTICO E 

CULTURAL "NEGO UROIA", 

b) Todos os documentos relativos à inscrição, conforme subitem 5.3 deverão ser preenchidos 

e digitalizados para envio por e-mail; 

c) Os arquivos e anexos enviados não devem exceder o tamanho de 5MB, sendo em formato 

PDF. 

5.1.2. De forma presencial: a inscrição, via protocolo na Secretaria Municipal de Cultura-SEMCULT e 

Secretaria Municipal de Integração, deverá ser feita na sede desta, no horário de 8h às14h. 

5.2. Para as inscrições PRESENCIAL, os interessados deverão encaminhar suas propostas, em 

envelope único, para o seguinte locais: Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de 

Integração nos horários de 08hs as 14hs. 

5.3. Para participar do credenciamento, o candidato deverá seguir as orientações do os itens 5.1 e 5.2 e 

seus sub. itens, os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (Anexo 1), 

b) Cópia da Cédula de Identidade civil e CPF do candidato e dos integrantes do grupo (quando for o 

caso). 

c) Comprovante de endereço residencial. 

d) Termo de Uso de Imagem. 

e) Currículo profissional (Acompanhar de divulgação). 

f) Declaração de representação, quando for ocaso. 

g) Declaração de Reconhecimento da comunidade. 

5.4. A falta de qualquer documento acima ou inobservância das recomendações deste edital, 

acarretará a desclassificação da inscrição. 

5.5. O ato de inscrição pressupõe plena concordância dos termos, cláusulas, e condições deste edital e 

de seus anexos, que passarão a integrar as obrigações, bem como a observância dos regulamentos 

administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de 

seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento administrativo e execução dos serviços. 5.6. 

Cada candidato poderá apresentar somente uma prática cultural para a seleção. Havendo mais de uma 

inscrição por candidato, todas as demais apresentadas por este candidato serão inabilitadas. inabilitadas; 

6- DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

6.1. A Secretária Municipal de Cultura-SEMCULT juntamente com o Conselho Municipal de 

Cultura-COMCULT julgarão de maneira imparcial o presente Edital de premiação; 

6.2. A publicação será no portal da Prefeitura Municipal de Curuçá www.curuca.gov.br, publicadas a 

seleção das inscrições deferidas/habilitadas deste Edital; 

6.3. O processo será conduzido pela Secretaria Municipal de Cultura juntamente com o 

Conselho Municipal de Cultura tendo como atribuições: 

6.3.1. Examinar e decidir sobre os pedidos de recursos; 

6.3.2. Examinar e decidir sobre os pedidos de impugnações e outras consultas sobre este edital; 

6.3.3. Receber os pedidos de inscrição dos interessados; 
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6.3.4. Conferir os documentos e emitir parecer técnico circunstanciado por pretendente quanto ao 

preenchimento dos requisitos; 

6.3.5. Receber, examinar e decidir sobre os pedidos de recurso referente à avaliação; 

6.3.6. Elaborar e consolidar a lista de premiados; 

6.3.7. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior, propondo a publicação da 

lista dos premiados; 

6.3.8. Monitorar o cumprimento deste Edital, Portaria e dos Atos Normativos complementares dela 

decorrentes; 6.3.9. Receber denúncias e adotar as providências administrativas para efetivar as 

consequências delas decorrentes; 

6.3. IO. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

6.3.11. Resolver os casos omissos. 

6.4. A Comissão publicará no Facebook da Secretaria Municipal de Cultura( Semcult Curuca), bem 

como no portal da Prefeitura Curuçá, relação provisória contendo os nomes dos proponentes 

classificados, que atenderem às exigências deste Edital; 

6.5. Da relação provisória caberá recurso no prazo de 03 (três) dias, contados a partir da divulgação 

no portal da Prefeitura Municipal de Curuçá, o qual será interposto através do e-mail 

semcult@curuca.pa.gov.br ou fisicamente protocolo do na Secretaria Municipal de Cultura, o 

qual será julgado pelo Conselho Municipal de Cultura e SEMCULT; 

6.6. Após o julgamento dos recursos interpostos, em 72 (setenta e duas horas), a Comissão 

consolidará a lista dos premiados e encaminhará a homologação do resultado, fazendo publicar 

no facebook da Secretaria e no Portal da Prefeitura a relação nominal dos premiados. 

7. DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

7.1 A Comissão de Seleção utilizará os seguintes critérios: 

CRITERIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

a) Relevância do projeto para a área inserida e possibilidades de desdobramentos. 0a 20 

b) Justificativa, planejamento, cronograma e viabilidade de execução do projeto. 0a 20 

c) Estratégias de democratização de acesso aos resultados (realização de mais 

apresentações com o mesmo recurso) 
0a 20 

d) Transmissão dos saberes para a comunidade.   0a 10 

e) Boas práticas para com o meio ambiente   0a 10 

f) Qualificação dos envolvidos no projeto.      0a 10 

g) Solidez do vínculo do proponente com o municípi0/bairro de inscrição.      0a 10 

TOTAL O a 100 

7.2. Critério de Desempate - Em caso de empate na nota final, serão selecionados os projetos com melhor 

pontuação, de acordo com os seguintes critérios: 

7.2.1. Maior pontuação no item a; 

7.2.2. Maior pontuação no item b; 

7.2.3. Maior pontuação no item c. 
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7.3. Persistindo o empate, a Comissão de Seleção estabelecerá o desempate, por maioria absoluta. 

7.4. Os projetos que não atingirem a média final de 50 pontos, nota de corte, serão desclassificados. 

7.5. Critério de Desempate - Em caso de empate na nota final, serão selecionados os projetos 

com melhor pontuação, de acordo com os seguintes critérios: 

8- DA HOMOLOGAÇÃO  

8.1 O resultado final do concurso será homologado pela Secretária Municipal de Cultura juntamente 

com o Conselho Municipal de Cultura e publicado no site http://www.curuca.pa.gov.br/ 

obedecida rigorosamente à ordem de classificação das notas obtidas pelos candidatos, 

constando. 

a) Nome da prática cultural; 

b) Valor aprovado; 

c) Nome do candidato; 

d) CPF/CNPJ; 

 

9.1 A SEMCULT juntamente com o Conselho Municipal de Cultura-COMCULT com poderá alterar 

ou revogar o presente regulamento, a qualquer tempo, desde que justificadamente. 

9.2 O proponente/premiado permite à SEMCULT o direito de utilizar a imagem/nome do credenciado 

em anúncios, folders, fachadas, banners, outdoors, outdoors, internet e todas as mídias digitais, 

mediante preenchimento e assinatura do termo de autorização de imagem. 

9.3 É facultada à Comissão Executiva, em qualquer fase, promover diligências com vistas a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo. 

9.4 A SEMCULT se reserva o direito de cancelar unilateralmente este Edital de Seleção Pública, a 

qualquer momento, no todo ou em parte, não cabendo aos selecionados quaisquer direitos, 

vantagens, reclamações a que título for. 

9.5 Todas as informações do presente edital, tais como os esclarecimentos de dúvidas, erratas, 

julgamentos, recursos, resultados e outros estarão disponíveis no site da SEMCULT  

9.6 E de responsabilidade do proponente acompanhar as informações deferidas no item anterior, na 

página eletrônica oficial da Instituição, eximindo-se a SEMCUT da responsabilidade das 

alegações de desconhecimento de quaisquer informações sobre o presente Credenciamento. 

9.7 Os casos omissos neste edital e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Executiva, 

no que preciso for juntamente com a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Curuçá. 

9.8 O prêmio será pago em conta corrente e ou poupança através de Ordem Bancária, não sendo 

aceitas as contas beneficio, tais como Bolsa Família, Aposentadoria, dentre outras. Também não 

serão aceitas contas conjuntas ou de terceiros; 

9.9 O valor do prêmio será pago ao responsável pela inscrição. Em hipótese alguma, a SEMCULT se 

responsabilizará pela divisão do prêmio entre os membros do coletivo e nem tampouco por 

eventos irregularidades praticadas pela liderança indicada pelo Grupo/Comunidade acerca da 

destinação dos recursos; 

9.10 A premiação concedida não poderá ser transferida a ninguém e nem poderá ser depositada em 

conta bancária diferente da do beneficiário; 

9.11 Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou nota do 

candidato, valendo, para tal fim, os resultados publicados no portal da Prefeitura; 

E  DIVULGAÇÃO  
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9.12 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e outros dados cadastrais junto à 

SEMCULT, mesmo após o pagamento do prêmio; 

9.13 Deverá constar em qualquer suporte de divulgação da manifestação cultural premiada a referência 

da premiação obtida pelo Edital PRÉMIO ARTISTICO E CULTURA NEGO UROIA, assim 

como a identificação visual do Programa; 

9.14 Ao final, os premiados deverão participar de pelo menos 1 (uma) mostra a ser realizada nos 

equipamentos culturais da SEMCULT, ou para atender a pedidos dos municípios em ações 

culturais nos mesmos, apoiadas pela Secretaria, em agenda a ser definida, ficando a SEMCULT 

livre do pagamento de cachê artístico ou qualquer ônus, aos participantes premiados na referida 

mostra/participação; 

9.15 A comprovação da aplicação do recurso proveniente da premiação deste edital deverá ser feita em 

até 60 (SESSENTA) dias após a realização da apresentação do projeto via relatório enviado a esta 

SEMCULT. Podendo ser de acordo com o estabelecido no item anterior. 

9.16 As informações podem ser obtidas pelo e-mail semcult@curuca.pa.gov.br ou pelo número: 

 
 

A seleção será composta das seguintes etapas: 

 

ETAPAS INICIO TERMINO 

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

Seleção dos Projetos pela 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 (1 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 

 

 

Integram este Edital os anexos: 

1. Anexo 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO; 

11. Anexo 2 - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM; 

111. Anexo 3 - DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO; 

IV. Anexo 4- DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE; 

Curuçá(PA), 09 de Outubro de 2020. 

 

Secretária Municipal de Cultura 
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