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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

 

 

EDITAL Nº 01/2021 

PRÊMIO CULTURAL LEI ALDIR BLANC 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, decide publicar em 

âmbito municipal, o Edital nº 01/2021, em função da Lei Nacional nº 14.017, de 29 de junho 

de 2020 (Lei Aldir Blanc), alterada pela Lei nº 14.150, de 12 de maio de 2021, regulamentada 

pelo Decreto nº 10.751, de 22 de julho de 2021, que alterou o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto 

de 2020 c/c a Lei Municipal nº 276, de 23 de dezembro de 2021,  destinando recursos em caráter 

de auxilio emergencial, com destinação específica para ações do segmento artístico e cultural 

no Município de Duas Estradas/PB, em vista do estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto do Poder Executivo do Estado da Paraíba nº 41.209, de 29 de abril de 2021.  

 

Capitulo I 

Do Objeto 

 

Art. 1º  Este edital visa premiar propostas artísticas e culturais de qualquer artista ou grupo 

de atividade artística/cultural, com histórico de atuação relevante no Município ou relativa ao 

Município, comprovando o mínimo de uma ação cultural significativa ou um conjunto de 

atividades curriculares para fazer jus ao prêmio de reconhecimento pelos trabalhos a serem 

realizados, dos recursos da Lei Aldir Blanc no Município de Duas Estradas. 

 

Parágrafo único. No caso de apresentações artísticas e culturais as datas serão definidas pela 

Prefeitura Municipal de Duas Estradas. 

 

Art. 2º  O Poder Executivo do Município de Duas Estradas/PB executará diretamente os 

recursos de que trata o art. 2º, inciso III, da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, e 

alterações. 

 

Art. 3º  Serão selecionadas/classificadas um total de até 46 (quarenta e seis) propostas 

totalizando a importância de R$ 46.243,06 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais, 

e seis centavos), distribuído em parcela única, após a assinatura do contrato, entre segmentos 

artísticos e culturais classificados, nos modalidades previstas no art. 2º da Lei Aldir Blanc e no 

art. 2º deste Edital.      

 

 

 

 



Capitulo II 

Das Inscrições 

 

Art. 4º  As inscrições serão efetuadas com o preenchimento do Formulário que acompanha 

este Edital e dos demais anexos, por e-mail ou fisicamente na recepção da Prefeitura Municipal 

de Duas Estradas. 

 

Parágrafo único. As inscrições pela internet deverão ser enviadas para o e-mail 

culteturduasestradas@gmail.com, com seus devidos anexos. 

 

Art. 5º  As apresentações musicais e teatrais poderão ser autorais ou de outro repertório, 

onde a responsabilidade sobre o uso e os direitos da obra cabe ao classificado. 

 

Parágrafo único. O inscrito deverá declarar para os devidos fins que assume total 

responsabilidade no tocante ao uso de obra autoral de outros artistas, através de um Termo de 

Responsabilidade, parte integrante do Formulário de Inscrição. 

 

Art. 6º  O proponente, no ato da inscrição, deverá apresentar uma breve descrição de seu 

trabalho já realizado, ou que permanece em plena realização, a fim de ser analisado por uma 

Comissão de Avaliação que será nomeada para essa finalidade, notadamente com 

conhecimentos genéricos em áreas da cultura.  

 

Art. 7º  A premiação é prioritária para artistas ou entidades culturais do Município de Duas 

Estradas, mas proponentes de outras localidades poderão também se inscrever e apresentar 

propostas intrínsecas ao Município de Duas Estradas, como forma de contribuição para o 

registro histórico do Município. 

 

Parágrafo único. Proponentes de outros municípios só serão contemplados em caso de 

demanda insuficiente das inscrições locais. 

 

Art. 8º  A inscrição é individual, mesmo se tratando de um coletivo ou grupo artístico, onde 

o inscrito é o responsável legal e se encarregará da equação e distribuição financeira do auxílio 

emergencial de apoio as atividades artísticas entre os demais membros que farão parte da 

apresentação. 

 

Parágrafo único. O classificado receberá os recursos decorrentes do presente Edital em nome 

do grupo e dará a destinação que entendam por adequada. 

 

Art. 9º  No preenchimento da Ficha de Inscrição (Anexo 01), Termo de Responsabilidade 

(Anexo 02) e Relação de Documentos (Anexo 03), o proponente deverá responder a todos os 

campos com as informações solicitadas, realizando a apresentação dos anexos solicitados de 

forma física ou eletrônica no ato da inscrição. 

 

Art. 10. A seleção das propostas inscritas será feita por Comissão de Avaliação que será 

nomeada para essa finalidade, notadamente com conhecimentos na área da cultura designada 

pela Secretaria de Cultura e Turismo do Município, sendo critério de desempate os inscritos 

serem residentes e domiciliados no Município de Duas Estradas/PB. 

 



Art. 11. Não havendo número suficiente de vencedores, seja por critérios técnicos ou por 

demanda de inscrições, a sobra do valor total poderá ser redistribuída entre os inscritos e 

classificados.  

 

Capitulo III 

Do Calendário das Fases do Edital 

 

Art. 12. As fases que compreendem este Edital são Inscrição, Publicação dos Resultados, 

Recursos e Publicação do Resultado Final, estes abrangendo: 

I - Inscrição: fase de recebimento das inscrições de 5 (cinco) dias após a publicação do 

presente Edital no Diário Oficial; 

II - Publicação dos resultados: Publicação do resultado com os candidatos que obtiveram as 

suas inscrições classificadas e desclassificadas, em até 01 (um) dia útil a contar do encerramento 

das inscrições; 

III - Recursos: Os candidatos que não tiveram as suas propostas selecionadas poderão 

apresentar argumentos e alegações para que a Comissão de Avaliação possa fazer uma 

reavaliação e, se entender que o conteúdo apresentado pelo proponente é valido, incluirá novos 

nomes de classificados na publicação do resultado final. 

 

Parágrafo único. O recurso deverá ser devidamente elaborado, datado e assinado pelo 

interessado, o qual deverá fundamentar e comprovar a consistência de suas alegações e 

apresentar na Sede da Prefeitura Municipal, onde os eventuais recursos ou contestações serão 

analisados, caso necessário, pela Procuradoria Jurídica do Município, que emitirá parecer 

opinando pela procedência ou não do recurso interposto pelo inscrito. 

 

CALENDÁRIO DAS FASES DO EDITAL 

Início das 

inscrições 

Encerramento 

das inscrições 

Publicação dos 

classificados 

Publicação dos 

recursos 

Publicação do 

Resultado Final 

24/12 28/12 29/12 30/12 30/12 

 

Capitulo IV 

Da Seleção 

 

Art. 13. Todas as propostas inscritas serão avaliadas por uma Comissão de Avaliação 

composta no mínimo por 03 (três) profissionais distribuídos em áreas de conhecimento artístico 

e cultural ou personalidades e intelectuais que farão a análise de mérito de todos as propostas. 

 

Art. 14.  As propostas serão avaliadas, por cada julgador, com a atribuição de pontuação 

entre 05 e 10 pontos, a partir da análise de critérios de Originalidade, Relevância, Alcance 

Social, Temática e Qualidade da Produção Artística. 

 

Parágrafo único. As propostas que obtiverem a maior pontuação serão as contempladas, 

desde que tenham alcançado no mínimo 20 pontos. 

 

Art. 15.  Após a divulgação do resultado e dos prazos recursais, a Secretaria de Cultura e 

Turismo convocará os candidatos selecionados para a abertura do processo de pagamento das 

Premiações. 

 

Art. 16.  As 46 (quarenta e seis) propostas selecionadas receberão, individualmente e a título 



de Prêmio, o valor de R$ 1.005,28 (mil e cinco reais, e vinte e oito centavos). 

 

Art. 17. O Município de Duas Estradas/PB organizará a logística das apresentações, através 

da Secretaria de Cultura e Turismo, que definirá o local, data, horário e o tempo das 

apresentações que serão realizadas. 

 

Parágrafo único. O grupo ou artista poderá sugerir e indicar datas, locais, mas poderá ser 

alterado pela Secretaria de Cultura e Turismo do Município, por entender como inadequado por 

questões técnicas ou de logística.  

 

Art. 18. Os beneficiários deverão informar nas produções artísticas que possuem o apoio 

institucional relativo à presente ação cultural, com as seguintes informações: ESTA 

PRODUÇÃO FOI SELECIONADA NO PRÊMIO CULTURAL LEI ALDIR BLANC, DA 

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS 

ESTRADAS, DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DE EMERGÊNCIA CULTURAL, 

CONFORME LEI NACIONAL Nº 14.017/2020 E ALTERAÇÕES C/C A LEI MUNICIPAL 

Nº 276, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021,  . 

 

Art. 19. Os artistas e grupos não poderão vincular, nos vídeos e demais formas de publicidade 

e propaganda produzida com os recursos do presente edital, qualquer referência ou 

manifestação política e eleitoral a gestores públicos e/ou partidos, antes, durante ou mesmo 

depois da exibição. 

 

Parágrafo único. Caso a Secretaria de Cultura e Turismo do Município entenda que o artista 

ou qualquer membro do grupo cometeu alguma transgressão ocorrerá o descredenciamento do 

artista ou do grupo, e, consequentemente, valores já disponibilizados deverão ser devolvidos. 

 

Art. 20. As apresentações selecionadas deverão acontecer fisicamente nos limites do 

Município de Duas Estradas/PB e deverão contar com o total dos artistas previstos quando da 

inscrição no presente Edital. 

 

Parágrafo único. Caso não esteja presente o quantitativo de participantes inicialmente 

previsto, a Secretaria de Cultura e Turismo poderá aplicar medidas cabíveis, punindo o 

beneficiário, caso o mesmo não apresente justificativas aceitáveis. 

 

Art. 21. A título de contrapartida e para o devido registro das premiações e divisão dos 

recursos, todos os artistas selecionados, individuais ou coletivos, deverão se fazer presentes, 

em data a ser agendada pela Secretaria de Cultura e Turismo, para um evento realizado pela 

Prefeitura Municipal de Duas Estradas/PB, que será definido pela organização. 

 

Parágrafo único. Em caso de impedimento de algum contemplado se fazer presente ao evento 

cultural posterior, seja por limitações de saúde ou por outra eventualidade, a Secretaria de 

Cultura e Turismo fará o registro público daquela premiação. 

 

Capitulo V 

Das Disposições Finais 

 

Art. 22. A inscrição para o Prêmio Cultural Lei Aldir Blanc implica na plena concordância 

com os termos deste edital. 

 



Art. 23. Outras informações e esclarecimentos poderão ser solicitadas junto à Secretaria de 

Cultura e Turismo de Duas Estradas, através do e-mail culteturduasestradas@qmail.com. 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, 23 de dezembro de 

2021. 

 

 

JOYCE RENALLY FELIX NUNES 

Prefeita Municipal 

 



 

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradas/PB CEP: 58.265-000 

E-mail: culteturduasestradas@qmail.com 

CNPJ: 08.787.012/0001-10 

 

EDITAL 01/2021 

PRÊMIO CULTURAL LEI ALDIR BLANC 

 

 

ANEXO 01 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME DO PROJETO: 

PROPONENTE: 

RG:                                                            CPF: 

CNPJ (NO CASO DE EMPRESA): 

DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO: 

Nº DA AGÊNCIA: 

Nº DA CONTA CORRENTE: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

 

 

CATEGORIA 

(   ) Solo                                                                                             (   ) Trio 

(   ) Dupla                                                                                          (   ) Outro 

SEGMENTO ARTISTICO 

(   ) Música                                                                                        (   ) Dança 

(   ) Oficina - Qual? __________________                                      (   ) Teatro 

(   ) Artes Visuais                                                                              (   ) Artesanato 

(   ) Culinária/Gastronomia                                                               (   ) Poesia 

(   ) Desenho                                                                                      (   ) Marcenaria 

(   ) Capoeira                                                                                      (   ) Cordel 

(   ) Outro - Qual ? 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
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CURRÍCULO DO ARTISTA/GRUPO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE TODOS OS COMPONENTES DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

PROPONENTE 
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ANEXO 02 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

Declaro, para fins de compromisso com a minha inscrição no Prêmio Cultural 

Lei Aldir Blanc, promovido pela Prefeitura Municipal de Duas Estradas/PB, através da 

Secretaria de Cultura e Turismo deste Município, para fins de fomento de emergência 

cultural, conforme Lei Nacional nº 14.017/2020 e alterações c/c a Lei Municipal nº 276, de 23 

de dezembro de 2021, que sou totalmente responsável pelo trabalho por mim proposto, 

inclusive em relação aos direitos autorais intrínsecos a produção artística inscrita. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

PROPONENTE 
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ANEXO 03 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

NOME DO PROJETO: 

NOME DO PROPONENTE: 

CATEGORIA: 

 

 

 

Nº DOCUMENTO SIM NÃO 

1. CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE   

2. CÓPIA DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA – CPF   

3. CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO 

REPRESENTANTE LEGAL 

  

4. DADOS BANCÁRIOS (cópia de comprovante constando nome 

do banco, agência e conta corrente do proponente) 

  

5. FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA E ASSINADA   

6. TERMO DE RESPONSABILIDADE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


