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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

LEI Nº 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
 

EDITAL “PRÊMIO MAIS CULTURA BREJINHO” 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, com fundamento no Art. 2º, III, da Lei 
Federal nº 14.017, de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc, bem como no Art. 9º do 
Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, e no Art. 3º do Decreto Municipal nº 
089, de 20 de outubro de 2021, torna público o Edital “Mais cultura Brejinho”, que 
prevê ajuda emergencial para trabalhadores e trabalhadoras da cultura que atravessam 
dificuldades durante a pandemia causada pelo Covid-19. 

1. DO OBJETO 

1.1. O prêmio “Mais Cultura Brejinho” tem o intuito de valorizar, estimular e 
fortalecer os(as) artistas e fazedores(as) da cultura de Brejinho que foram 
prejudicados(as) nesta pandemia e  tiveram suas atividades afetadas neste período. 

1.2.  Serão oferecidos, em âmbito municipal, até 17 (dezessete) prêmios, que serão 
distribuídos entre agentes dos seguintes segmentos artísticos: Artes Cênicas (Circo, 
Dança e Teatro); Artes Plásticas e Visuais (Pintura, Escultura, Desenho, Artesanato); 
Audiovisual (Fotografia); Literatura; Música (músicos, técnicos, compositores e demais 
profissionais da área) e Cultura Popular e Tradicional (Recital, Mestres/Mestras de 
saberes populares e congêneres). 

1.3 Como preceitua o Art. 4º da Lei nº 14.017/2020, entende-se como trabalhador e 
trabalhadora da cultura a pessoa que participa da cadeia produtiva dos segmentos 
artísticos e culturais descritos no Art. 8º da referida Lei, inlcuídos os artistas, 
contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores de 
escolas de arte e capoeira. Devendo tais agentes culturais, para fins deste Edital, 
estarem de acordo com o que determina o Art. 3º, inciso I, do Decreto Municipal nº 
089/2021. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão realizadas no período de 22 de novembro a 03 de dezembro 
de 2021, presencialmente, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h30min às 14h00min, 
na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, localizada à Rua 
José Gomes, n.º 22, centro, Brejinho/PE, devendo os arquivos estarem devidamente  
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preenchidos e assinados, sendo de inteira responsabilidade dos beneficários a 
veracidade e comprovação das informações.   

2.2 No ato da inscrição, o uso da máscara será obrigatório e será recebida apenas 
uma pessoa por vez, obedecendo à ordem de chegada, não sendo permitida qualquer 
aglomeração. 

2.2.1 Serão aceitas inscrições orais para as pessoas que tenham dificuldade na 
escrita, desde que sejam respondidos todos os itens do formulário e anexados os 
demais documentos.  

2.3 As inscrições somente serão realizadas por meio virtual após justificativa e 
solicitação à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, que entrará 
em contato, preferencialmente, por e-mail, ou por telefone. 

2.4 Cada proponente deverá apresentar apenas uma inscrição. Nos casos em que 
houver mais de uma inscrição pelo(a) mesmo(a) proponente, será considerada válida a 
última inscrição realizada. 

2.5 Os(as) proponentes deverão estar com inscrição homologada no Cadastro Cultural 
do município até 31 de outubro de 2021, apresentar a comprovação artística e 
cultural referente aos 02 (dois) últimos anos anteriores à Lei, sendo possível por meio 
de cartazes, vídeos, fotos e qualquer outra prova válida em que conste o período de 
atividade solicitado, preencher o formulário de inscrição, bem como os demais 
documentos: 

 Cópias dos documentos de RG e CPF; 
 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo I); 
 Autodeclaração Artística e Cultural (Anexo II); 
 Termo de Compromisso (Anexo III); 
  (Anexo IV);  
 Comprovante de Residência ou a Declaração de Residência e Responsabilidade 

(para quem não tem comprovante em seu nome) (Anexo V); 
 Comprovante bancário, no qual seja possível identificar o nome do(a) 

proponente, números de agência, conta e operação. 
 

3. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Estão habilitados(as) a participarem deste Edital os(as) agentes culturais que: 

a) Não tenham recebido recurso da Lei Aldir Blanc no ano de 2020, por meio 
individual, grupo ou espaço cultural, em Brejinho ou em outros municípios;  

b) Sejam pessoas físicas maiores de dezoito anos e residentes em Brejinho; 
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c) não estejam candidatas ou exerçam pleito eleitoral;  

d) não ocupem cargos de confiança no Poder Público municipal nem trabalhem ou 
estejam lotadas nas sedes das secretarias municipais.  

 

4. DA PREMIAÇÃO 
 

4.1 A premiação total neste Edital será de R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais), 
dividida em 17 (dezessete) prêmios no valor de R$ 805,88 (oitocentos e cinco reais e 
oitenta e oito centavos) cada, destinados a agentes culturais em atividade e com 
atuação comprovada nos últimos 02 (dois) anos anteriores à Lei Aldir Blanc. 
 
4.2 Cada proponente receberá no máximo 01 (um) prêmio neste Edital. 
 
4.3 A premiação resultante deste edital será destinada, preferencialmente, aos 
proponentes não beneficiados pela Lei Aldir Blanc no ano de 2020, conforme item 3.1, 
sendo verificado, para tanto, a lista oficial de selecionados do ano anterior.  
 
4.4  Os recursos serão oriundos da seguinte dotação orçamentária: 02.04 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 13 392 0005 2126 AUXÍLIO FINANCEIRO ARTÍSTICO 
CULTURAL. 3390.31 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 
DESPORTIVAS E OUTRAS.  

 
5. DA SELEÇÃO 

5.1 As inscrições serão analisadas em duas etapas: Habilitação – que terá análises 
conjuntas envolvendo documentação recebida e proposta demandada; e etapa de 
Seleção – que avaliará o(a) proponente de acordo com os critérios apontados no item 
5.7, bem como analisará a adequação da atividade de contrapartida. 

5.2 Após as etapas de Habilitação e Seleção, o resultado será publicado no Diário 
Oficial dos Municípios, no site da Prefeitura Municipal de Brejinho 
(www.brejinho.pe.gov.br) e nas redes sociais oficiais do município.  

5.3 Caberá à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo a 
averiguação se os(as) proponentes atendem todas as exigências. 

5.4 Caberão à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo e à 
Comissão de Avaliação de Propostas, a análise da exequibilidade da atividade cultural 
proposta como contrapartida, bem como sua relevância artística e cultural. 
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5.5 A comissão de gerenciamento, acompanhamento e fiscalização dos recursos 
remanescentes da Lei Aldir Blanc será a avaliadora das propostas, excetuados os 
membros que concorrerem aos prêmios do edital “Mais Cultura Brejinho”. 

5.6 As propostas que não atenderem a todas as exigências deste Edital serão 
notificadas e terão o prazo impreterível de 24h (vinte e quatro horas) para adequação. 
Após o decurso do prazo, não cumpridas às exigências, serão desclassificadas. 

5.7 Serão considerados os seguintes critérios para a premiação dos(as) agentes: 

 Atuar profissionalmente e exclusivamente nas áreas artística e cultural – sendo 
atribuindo 01 (um) ponto para cada ano, respeitado o limite de 10 (dez) 
pontos;  
 

 Não ter emprego formal ativo – sendo que a existência de vínculo 
corresponderá a 0 (zero) e a inexistência corresponderá a 05 (cinco). 
 

 Geração de oportunidades de trabalho e renda: análise relacionada à 
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 para o fortalecimento 
da economia criativa e economia solidária – Até 2,5 (dois e meio) pontos. 
 

 Caráter inovador das iniciativas realizadas pelo candidato(a) tais como: se 
propôs integração entre 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 do conhecimento e da vida social – Até 2,5 (dois e meio) 
pontos. 
 

5.7.1 Será considerado como critério de desempate todo o tempo de atuação 
artística-cultural dos participantes, sendo que cada ano corresponderá a um ponto, 
desde que comprovado, sem limite de anos para a contabilização.  

5.7.2 Não sendo possível haver desempate nos moldes do item anterior, poderá a 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, junto com a comissão 
avaliadora, elencar novos critérios de classificação.  
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5.7.3 Após a divulgação oficial dos selecionados, caberá recurso para questionar os 
critérios de classificação, devendo ser interposto no prazo máximo de 24h (vinte e 
quatro horas), contado do momento da publicação da lista. 
 
6. DO PAGAMENTO E DA EXECUÇÃO 

6.1 O pagamento aos(às) agentes selecionados(as) será efetuado em parcela única, 
em até 20 (vinte) dias corridos da divulgação do resultado final, diretamente na conta 
bancária do(a) contemplado(a), descontados os impostos e contribuições previstos na 
legislação em vigor.  
 
6.1.1 Não serão efetuados depósitos em contas de terceiros. 
 
6.2 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum(a) 
selecionado(a), ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo, ouvida a Comissão de Gerenciamento, Acompanhanhamento e Fiscalização, 
decidir acerca da destinação do recurso. 
  

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS(AS) AGENTES SELECIONADOS(AS) 

7.1 A atividade de contrapartida será definida em comum acordo entre o proponente 
e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, levando-se em 
conta o interesse público, a possibilidade de sua realização pelo proponente e a 
relevância social e cultural nela compreendida. 

7.1.1 A contrapartida que envolver oficinas poderá ter programação diferenciada, após 
acordo com a Secretaria, possibilitando a sua execução no âmbito das Escolas 
Municipais, da Secretaria de Assistência Social e Associações de Moradores do 
município.  

7.2 Após a formalização do acordo entre o artista e a Secretaria, não caberá 
prorrogação de prazo para execução da contrapartida. 

7.3 Com exceção da atividade que seja desenvolvida no ambiente escolar, a 
contrapartida será executada durante o mês de janeiro, em grade de programação a 
ser definida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.   

7.4 Em até 15 (quinze) dias após a contrapartida, os(as) selecionados(as) deverão 
enviar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo o relatório final 
(Anexo VI), contendo clipagem ou comprovação de realização (fotos, folders, cartazes, 
matérias de jornal e blogs, publicações em redes sociais, vídeos, entre outros). 

7.5 Os(as) proponentes contemplados(as) autorizam à Secretaria de Educação, Cultura 
e Desportos de Brejinho, o registro documental e a utilização institucional de suas 
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imagens e som de voz na internet, em rádio, televisão, na mídia impressa e em outros 
meios para divulgação e fomento cultural. Também autorizam a tornar público o 
relatório final por, no mínimo, dez anos, sem que seja devida nenhuma remuneração a 
esse título. 

7.6 As pessoas contempladas comprometem-se a incluir em todo material de 
divulgação das atividades de contrapartida os nomes: “Prêmio Mais Cultura Brejinho – 
Lei Aldir Blanc”, “Prefeitura de Brejinho – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo”, “Cultura Brejinho”, bem como as hashtags #LeiAldirBlanc #LABBREJINHO, 
#GovernoFederal – Secretaria Especial de Cultura, nas postagens e descrições dos 
envios digitais das ações.  

7.7 O(a) selecionado(a) assume exclusiva e irrestrita responsabilidade por quaisquer 
reivindicações relacionadas à sua atividade artística fundamentada em possíveis 
violações de direito de imagem, de voz, direito de propriedade intelectual e conexos, 
plágio ou qualquer violação de direitos de terceiros, respondendo, exclusivamente, por 
qualquer dano e/ou prejuízo em decorrência dessas ações, inclusive pela omissão de 
informações, ficando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo,em como a Prefeitura Municipal de Brejinho isentas de toda e qualquer 
reclamação legal à título de direitos de imagens, autorais, e demais responsabilizações 
jurídicas em relação à veiculação e ao conteúdo apresentado. 

7.8 Durante todas as etapas de realização das atividades deverão ser mantidos os 
protocolos vigentes de saúde em combate ao Covid-19. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1  A inscrição do(a) proponente implicará na prévia e integral aceitação de todas 
as normas presentes neste Edital e seus anexos. 

8.2 O(a) selecionado(a) que não executar a sua atividade de contrapartida ou não 
apresentar o relatório final, ficará com pendências legais perante o Município. Os(as) 
contemplados(as) estarão sujeitos às penalidades legais cabíveis caso ajam em 
desacordo com as normas do Edital, obrigando-se a devolver os recursos recebidos 
atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a 
respectiva quitação. 

9 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

9.1 O resultado final será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no site da 
Prefeitura Municipal de Brejinho (www.brejinho.pe.gov.br) e nas redes sociais oficiais do 
município.  
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9.2  Este Edital e os seus anexos estarão disponíveis de forma impressa nas sedes 
da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo e da Prefeitura Municipal de 
Brejinho. 

9.3 Os(as) agentes culturais que tiverem dúvidas ou qualquer dificuldade neste 
Edital ou em sua execução deverão procurar a Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Turismo. 

9.4  Fica eleito o foro da comarca de Itapetim, Pernambuco para dirimir as 
questões suscitadas quanto à interpretação deste Edital de premiação e demais atos 
dele decorrentes. 

9.5  Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Turismo,  ouvida a Comissão de Gerenciamento, 
Acompanhamento e Fiscalização. 

 

Brejinho/PE, em 22 de novembro de 2021. 

 

 

____________________________________________ 
Antonio Eduardo Sena de Lucena 

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

LEI Nº 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
EDITAL “PRÊMIO MAIS CULTURA BREJINHO” 

 
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
DADOS DO PROPONENTE 

 
NOME: 
NOME ARTÍSTICO: 
CPF: NIS/NIT: 
RG: ÓRGÃO 

EXPEDIDOR: 
ENDEREÇO (RUA, Nº, BAIRRO, CIDADE, COMPLEMENTO, ESTADO, CEP): 
 
 
 
PROFISSÃO:  TEL.: 

ATUAÇÃO ARTÍSTICA 
 

1. (   ) Artes cênicas (circo, dança, teatro) 
2. (   ) Artes plásticas e visuais (artesanato, desendo, escultura) 
3. (   ) Audiovisual (fotografia, filmes, documentários) 
4. (   ) Literatura 
5. (   ) Música (músicos, técnicos, cantores, compositores, instrumentistas) 
6. (   ) Cultura popular e tradicional  

DADOS PARA PAGAMENTO DO PRÊMIO 

BANCO  AGÊNCIA OPERAÇÃO CONTA 
 

ATIVIDADE DE CONTRAPARTIDA 
TÍTULO DURAÇÃO 

TIPO DE ATIVIDADE 
 
(   ) SHOW  (   ) OFICINA (   ) COBERTURA DE EVENTO (   ) OUTRA: 
_______________________________________________________________________________
_____________ 
 
 
RESUMO DA ATIVIDADE PROPOSTA (Com linguagem simples e objetiva, descreva 
a sua atividade e o público alvo):  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

LEI Nº 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
EDITAL “PRÊMIO MAIS CULTURA BREJINHO” 

 
ANEXO II – AUTODECLARAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 

 
 
 

Eu, __________________________________________________________________, portador do 

RG n.º __________________________, inscrito no CPF: _______________________, de nome 

artístico ______________________________, DECLARO, para os devidos fins, que atuo nas 

áreas artísticas e culturais, social ou profissionalmente, e que estive em atividade nos 

24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação da Lei nº 14.017, de 29 de Junho 

de 2020, conforme “Comprovação Artística e Cultural” em anexo, e que tive minhas 

atividades prejudicas e interrompidas em decorrência da pandemia causada pelo 

Covid-19. 

 

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 Código Penal Brasileiro. 

 

Brejinho/PE, em _____ de ___________ de 2021. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

LEI Nº 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
EDITAL “PRÊMIO MAIS CULTURA BREJINHO” 

 
 

ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

 

Eu, __________________________________________________________________, portador do 

RG n.º __________________________, inscrito no CPF: _______________________, de nome 

artístico ______________________________, DECLARO, para os devidos fins, que tenho 

ciência e concordo com todo o conteúdo presente neste edital e que me 

responsabilizo pela realização da atividade de contrapartida, de acordo com o prazo e 

regras estabelecidas, bem como me comprometo com todo o conteúdo que utilizarei 

na realização da atividade em questão, a exemplo de plágios e qualquer problema de 

cunho autoral. Em tempo, afirmo que a atividade por mim oferecida não terá conteúdo 

preconceituoso, que incite a violência ou que desrespeite as Declarações dos Direitos 

Humanos. Por esta, também autorizo a exibição e veiculação de minha imagem e voz 

para efeitos de propagação e fometo cultural no município de Brejinho. Igualmente, 

permito o uso do conteúdo da minha atividade para fins educativos e de 

disseminação cultural.  

 

 

Brejinho/PE, em _____ de ___________ de 2021. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 

  



 

Página 11 de 13 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

LEI Nº 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
EDITAL “PRÊMIO MAIS CULTURA BREJINHO” 

 
 

ANEXO IV – COMPROVAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 
Para fins de comprovação de atuação social ou profssional nas áreas artística e 

cultural no período de 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data da publicação da 

Lei nº 14.017 de 2020, poderão ser apresentados os seguintes documetos: 

 

I – Imagens 

A) Fotografias; 

B) Vídeos; 

C) Mídias digitais; 

 
II – Cartazes; 

 
III - Catálogos; 

 
IV – Reportagens; 

 
V – Material publicitário; ou 

 
VI – Contratos anteriores. 

 
O artista poderá escolher um ou mais desses documentos que poderão ser 

apresentados em formato digital e, prefencialmente, incluir o endereço eletrônico de 

portais ou redes sociais em que os seus conteúdos estejam disponíveis, devendo 

variar os registros de acordo com as datas dos dois anos anteiores à Lei Aldir Blanc. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

LEI Nº 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
EDITAL “PRÊMIO MAIS CULTURA BREJINHO” 

 
 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO E RESPONSABILIDADE 
 
 

Eu, __________________________________________________________________, portador do 

RG n.º __________________________, inscrito no CPF: _______________________, de nome 

artístico ______________________________, com a finalidade de viabilizar o processo de 

concessão do prêmio “Mais Cultura Brejinho”, com incentivo da Lei Aldir Blanc, 

DECLARO, para os devidos fins, que atuo culturalmente e resido em Brejinho/PE, no 

endereço: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Declaro, ainda, que me responsabilizo pela veracidade das informações prestadas 

neste intrumento, sob pena de incorrer nas cominações previstas nas esferas cível, 

criminal e administrativa, na forma da lei. 

 
 
Brejinho/PE, em _____ de _____________ de 2021. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/PE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

LEI Nº 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC 
EDITAL “PRÊMIO MAIS CULTURA BREJINHO” 

 
 

ANEXO VI – RELATÓRIO FINAL 
 
 

 
Eu, __________________________________________________________________, portador do 

RG n.º __________________________, inscrito no CPF: _______________________, de nome 

artístico ______________________________, para fins do prêmio “Mais Cultura Brejinho”, 

com incentivo da Lei Aldir Blanc, afirmo que realizei a atividade de contrapartida 

exigida no item 7.2 deste Edital, no dia _________/________/2022, às ____h___min, no 

endereço: ___________________________________________, conforme comprovação anexa.  

 

 

 

 

Informações adicionais:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Brejinho/PE, em _____ de _________ de 2021. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 

 


