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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO

Rua Carlos Torres, nº 45, Centro
Santo Antônio do Aventureiro-MG CEP:36.670-000
E-mail: educação.pmsaa@gmail.com

EDITAL Nº 001/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

PRÊMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL 2021
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e nos termos da Lei Federal nº
14.017/2020 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), torna púbico o presente
edital que regulamenta o PRÊMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL 2021, em
conformidade com o Decreto Federal nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 e
Lei Municipal nº 934/2021 e suas eventuais modificações no que lhe for
aplicável.
1. DO OBJETO
1.1 - Visando valorizar e fortalecer a diversidade da cultura do município
de Santo Antônio do Aventureiro assim como possibilitar sua
democratização, acessibilidade e ações emergenciais destinadas ao
setor cultural durante o estado de calamidade pública em virtude
da pandemia do COVID-19, constitui o objeto deste edital a
premiação, em âmbito municipal, de iniciativas de produções artísticas
(apresentações) voltadas para as áreas de música, cultura popular,
design, literatura, poesia, cultura negra e de matriz africana, artesanato,
gastronomia mineira, por meio de destinação de recursos que as
viabilizem.
1.2 - Através deste edital a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do
Aventureiro / Secretaria Municipal de Educação e Cultura pretende
fomentar o desenvolvimento de atividades de áreas de música,
cultura popular, design, literatura, poesia, cultura negra e de matriz
africana, artesanato, gastronomia mineira, através da premiação.
Parágrafo Único: A Prefeitura Municipal (Secretaria Municipal de
Educação e Cultura) irá elaborar programações para as apresentações
das produções artísticas, em espaços alternativos bem como em seus
equipamentos culturais e ou espaços até o dia 20 de dezembro de 2021.
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2. DAS CATEGORIAS

Este prêmio contemplará 3 (três) categorias distintas, a saber, nos incisos II e
III da Lei Federal nº 14.017/2020 de 29 de junho de 2020:
a) INDIVIDUAL – Premiação de Pessoa Física que tenha atuação
comprovada na cultura nas áreas de teatro, dança, música, cultura
popular, artes gráficas, moda, artesanato, literatura e poesia e tenha
participado do cadastramento realizado pela Prefeitura em 2021. O
recebimento do prêmio, prevê a realização de 1 (uma) apresentação
cultural gratuita, como contrapartida em 2022, a ser definida
posteriormente pela Secretaria de Municipal de Educação e Cultura e
informada aos premiados até o dia 20 de dezembro de 2022.
b) MEI - Premiação de MEI com atuação na área cultural, e que tenha
participado do cadastramento realizado pela Prefeitura em 2021. O
recebimento do prêmio, prevê a realização de 1 (um) espetáculo
cultural gratuito, como contrapartida em 2022, a ser definida
posteriormente pela Secretaria de Municipal de Educação e Cultura e
informada aos premiados até o dia 20 de dezembro de 2022.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento desta ação serão
oriundos do Plano de Ação nº 07208420200002-000776 – Ministério do
Turismo / Secretaria Especial da Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de
Cultura com o aporte financeiro de R$ 46.511,71 (quarenta e seis mil,
quinhentos e onze reais e setenta e um mil centavos).
O aporte financeiro deste edital será destinado integralmente para a premiação.
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4. DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO

Ter participado do Cadastro de Artistas e Espaços Culturais realizado pela
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro no ano de 2021.
Abaixo seguem as orientações para o recebimento do Prêmio referente aos
recursos da Lei de Emergência Cultural, os documentos solicitados devem ser
entregues de forma física, em um envelope lacrado, com as seguintes
informações de forma externa:

Lei Aldir Blanc – Município de Santo Antônio do Aventureiro
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rua Carlos Torres, nº 45 – Centro
Santo Antônio do Aventureiro – MG – CEP: 36.670-000

A Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo irá entregar um protocolo da
entrega dos documentos solicitados.
4.1 - Receberão o PRÊMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL: pessoas
físicas (maiores de 18 anos) ou jurídicas (MEI), de caráter estritamente
culturais.
4.2 - Para poder receber o prêmio, os proponentes devem cumprir os
seguintes requisitos até o dia 20/11/2021:
PESSOAS FÍSICAS: Artistas ou técnicos independentes doravante
identificados como “proponentes” e inscrito no Cadastro de Artistas e Espaços
de Cultura em atuação no Município Santo Antônio do Aventureiro, realizado pela
Prefeitura no ano de 2021. Deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
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I.
Residir no município de Santo Antônio do Aventureiro nos
últimos 2 anos;
II.
Ter produzido cultura no âmbito do município de Santo
Antônio do Aventureiro nos últimos 2 anos (2018 e 2019) –
comprovante por meio de reportagens de jornal, sites na internet,
redes sociais, fotografias, entre outros documentos;
III. Não possuir carteira assinada (Declaração anexo I);
IV. Não ser funcionário público contratado ou concursado
(Declaração de próprio punho);
V. Não possuir renda familiar superior a R$ 3.000,00 mensais
(Declaração anexo II);
VI. Cópia da Certidão de Nascimento, e/ou Casamento, e/ou
Divórcio;
VII. Não ter recebido mais do R$ 28 mil reais em 2018
(declaração anexo II);
VIII. Estar com o CPF regular (Certidão da Receita Federal
obtida no site www.fazenda.economia.gov.br);
IX. Um proponente por residência;
X. Portifólio com no máximo 10 páginas (comprovante por
meio de reportagens de jornal, sites na internet, redes sociais,
fotografias, entre outros documentos que comprovem a atuação
na área cultural);
XI. Apresentar comprovante de endereço no nome do
proponente (conta de água, luz, telefone, internet, cartão de
crédito) referente aos anos de 2018 e 2019;
XII. Apresentar cópia xerox do RG e CPF;
XIII. Apresentar nome do banco, agência e conta bancária em
nome do proponente, onde serão depositados os recursos.

PESSOAS JURÍDICAS: MEI – Micro Empreendedor Individual, de natureza
cultural, doravante identificado como “proponentes” e inscrito no Cadastro de
Artistas e Espaços de Cultura em atuação no Município de Santo Antônio do
Aventureiro, realizado pela Prefeitura no ano de 2021. Deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
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I.
Ter produzido cultura no âmbito do município de Santo
Antônio do Aventureiro nos últimos 2 anos (2018 e 2019) –
comprovante por meio de reportagens de jornal, sites na internet,
redes sociais, fotografias, entre outros documentos;
II.
Cópia do CNPJ regular;
III. CND INSS - dentro da validade;
IV. CND FGTS - dentro da validade;
V. CND Receita Estadual - dentro da validade;
VI. CND Municipal – dentro da validade;
VII. CND Trabalhista – dentro da validade;
VIII. Portifólio com no máximo 10 páginas;
IX. Apresentar comprovante de endereço no nome do
proponente;
X. Apresentar cópia do RG e CPF do Responsável pelo MEI;
XIII. Apresentar nome do banco, agência e conta bancária em
nome do proponente (CNPJ), onde serão depositados os
recursos.

4.3 – Para fins deste edital foram adotados os seguintes
entendimentos:
a) Proponente – Pessoa física ou jurídica que assume a
responsabilidade legal junto à Secretaria de Educação e
Cultura de Santo Antônio do Aventureiro, ou seja, por sua
inscrição, execução, conclusão e comprovação das atividades
realizadas.
b) MEI – Micro Empreendedor Individual - Pessoa que
trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno
empresário.
Obs.: O MEI – Micro Empreendedor individual somente poderá
participar deste certame desde que se trate do próprio
executor do projeto, não podendo figurar como representante
de grupos/companhias/coletivos, caso em que será
inabilitado (ou desclassificado), caso essa verificação
ocorra, por qualquer motivo.
4.4 – É vedado a participação de órgãos públicos, funcionários públicos
contratados ou efetivos e candidatos a cargo eletivo.
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5. DA PREMIAÇÃO
5.1 – O PRÊMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL 2021,
contemplará prêmios de produção cultural do município Santo Antônio
do Aventureiro, com um investimento de R$ 46.511,71 (quarenta e seis
mil quinhentos e onze reais e setenta e um centavos).
5.2 – O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única,
depositado obrigatoriamente na conta bancaria (conta corrente ou
poupança) do premiado (pessoa física ou jurídica), descontando os
tributos previsto na legislação em vigor.
PARÁGRAFO ÚNICO: no pagamento de prêmios a pessoa física,
haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme legislação
vigente. Os prêmios pagos a Pessoas Jurídicas não estão isentos de
tributação (Imposto de Renda), embora não sofram retenção na fonte.
5.3 – No pagamento a pessoa jurídica a conta deverá estar no nome da
empresa. Para MEI – Micro Empreendedor Individual será exigida a
conta vinculada ao CNPJ.
PARÁGRAFO SEGUNDO: No pagamento de pessoa jurídica, o
recolhimento do imposto de renda, quando devido, deverá ser
providenciado pelo próprio contemplado do prêmio, na forma de
legislação vigente.
Não serão efetuados depósitos em conta conjunta
5.4 - Ocorrendo a impossibilidade de recebimento do prêmio por parte
do proponente cadastrado, os recursos poderão ser destinados a outros
proponentes inscritos.
5.5 - Os premiados que estiverem inscritos em quaisquer dos cadastros
de inadimplentes do Governo Federal, Estadual ou Municipal ficarão
impossibilitados de receber os recursos.
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5.6 – Para o recebimento do prêmio faz-se necessário, ter participado
do cadastro de pessoas físicas e instituições culturais, realizada pela
Prefeitura de Santo Antônio do Aventureiro em 2021.

6. DAS OBRIGAÇÕES
6.1 - O proponente deverá realizar uma apresentação cultural como
contrapartida aos recursos recebidos, conforme programação cultural a
ser definida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santo
Antônio do Aventureiro, nos seus equipamentos culturais e espaços
alternativos até 30 de dezembro de 2022.
6.2 - Após o prazo estipulado para a execução do item 6.1, o
contemplado deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Educação e
Cultura de Santo Antônio do Aventureiro, em até 10 (dez) dias, Relatório
Final detalhado de sua execução, com datas e locais das atividades,
incluindo o registro dos resultados por meio de fotos digitalizadas,
quantidade de público, local de apresentação, e documentos que
comprovem as atividades realizadas. Será disponibilizado formulário
próprio no site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro.
Esse relatório detalhado deverá ser encaminhado para o endereço:
Prefeitura de Santo Antônio do Aventureiro
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Relatório Lei Aldir Blanc
Rua Carlos Torres, nº 45 – Centro
Santo Antônio do Aventureiro – MG – CEP: 36.670-000
6.3 - O relatório que deve ser entregue se faz necessário por meio físico
e não pode ser entregue por meio digital. Na impossibilidade da entrega
de um relatório físico, deve ser procurada a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, visando analisar caso a caso.
6.4 - É indispensável informar a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura de Santo Antônio do Aventureiro, quaisquer mudanças de
endereço postal e eletrônico do (a) proponente selecionado(a).
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6.5 - O não cumprimento das exigências constantes nas cláusulas do
edital implicará a adoção de medidas judiciais cabíveis, inclusive
cabendo o ressarcimento dos recursos
7. DO DIREITO DE IMAGEM
7.1 - O proponente premiado autoriza, que os espetáculos e seus
participantes, inclusive nas atividades complementares, sejam
fotografados e/ou gravados em áudio e vídeo por pessoas designadas
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santo Antônio do
Aventureiro para incorporação deste material ao acervo da Secretaria,
bem como inclusão em materiais institucionais e divulgação em rádio,
televisão, internet e outras mídias impressas, audiovisuais, digitais ou
eletrônicas, sem ônus e por tempo indeterminado.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santo Antônio do
Aventureiro não se responsabiliza pelas licenças e autorizações (Ex.:
ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de texto e/ou música etc.)
necessárias para a realização das atividades previstas nos projetos de
contrapartida, sendo essas de total responsabilidade dos seus
proponentes.
8.2 - Pode a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santo
Antônio do Aventureiro verificar in loco o desenvolvimento da execução
da contrapartida.
8.3 - Os premiados autorizam, desde já, à Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Aventureiro / Secretaria de Cultura e ao Ministério do
Turismo / Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 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 projetos selecionados pelo PRÊMIO DE PRODUÇÃO
CULTURAL 2021.
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8.4 - Os casos omissos relativos às disposições deste edital serão
decididos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santo
Antônio do Aventureiro, após a apreciação da Procuradoria Municipal,
ficando desde logo eleito o Foro da Comarca de Além Paraíba, para
dirimir eventuais questões relativas a este edital.
8.5 - O presente edital ficará à disposição dos interessados na página
eletrônica da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro.
Santo Antônio do Aventureiro, 26 de outubro de 2021.

Amaury de Sá Ferreira
Prefeito Municipal
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Inscrição n° ________________________________________________________________
Nome:_____________________________________________________________________
CPF:____________________________________ RG:_______________________________
Endereço:___________________________________________________________Nº______
Bairro:___________________ Município: ________________ CEP:___________ UF: ______
Telefone: (__) ______________________

Celular: (__)______________________

E-mail:_____________________________________________________________________
Dados Bancários:
Banco: _______________________ Agência:_______________ C.C:___________________
Eu, ______________________________________________ declaro ter pleno conhecimento
do EDITAL PRÊMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 01/2021 – LEI ALDIR BLANC e manifesto
minha concordância integral com os termos nele constantes, comprometendo-me a cumpri-los.

Santo Antônio do Aventureiro, ____ de ______________ de ______

_____________________________________________________
(Assinatura)
Nome Completo
CPF
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ANEXO II- DECLARAÇÃO PARA TRABALHADOR INFORMAL
(QUEM TRABALHA SEM CARTEIRA ASSINADA)

Declaro

para

os

devidos

eu,_________________________________________,

fins
sou

que
trabalhador

informal no ramo _______________________________________ (especificar
a atividade), sem vínculo empregatício de carteira assinada há ____________
(tempo), com renda média mensal de R$ ______________. Declaro ainda que
o valor acima apresentado é verdadeiro.

Local: _________________________________ Data: ____/____ /2021

_____________________________________________________
Assinatura
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ANEXO III- DECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR

Eu,___________________________________________________________,
portador/a do CPF no_________________ e RG nº.__________________,
declaro, sob as penas da lei e para fins de comprovação junto ao Edital nº
01/2020 da Lei Aldir Blanc no município de Santo Antônio do Aventureiro, que
meu núcleo familiar possui renda mensal igual ou inferior a 3(três) salários
mínimos per capita, sendo assim discriminada:
NOME

PARENTESCO

OCUPAÇÃO

RENDA

TOTAL
Declaro, ainda, que estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica,
ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal* e às demais cominações
legais aplicáveis.
Por ser a expressão da verdade, subscrevo.

Local: _________________________________ Data: ____/____ /2021

_____________________________________________________
Assinatura
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ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE RENDA

Eu,__________________________________________________________,
portador

do

CPF nº _______________________________, declaro que minha renda
média mensal é de R$ _____________, e refere-se aos ganhos obtidos com
meu trabalho de _________________________________________, realizado
na

cidade

de

(local

onde

realiza

a

atividade)

______________________________________________________ _______.
Declaro sob as penas da lei que o valor acima apresentado é verdadeiro e caso
seja necessário autorizo a devida investigação para fins de averiguar e
confirmar a informação declarada acima.

Local: _________________________________ Data: ____/____ /2021

_____________________________________________________
Assinatura

