
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA 
Estado de Minas Gerais 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 

A PREFEITURA DE DELTA-MG, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, 

com sede na Rua Adilson Antonio Carneiro, nº. 25 – Delta-MG, em conformidade com 

a legislação e normas pertinentes, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos 

possam se interessar, que se acha aberto o presente CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA SELEÇÃO E CONCESSÃO DE BOLSAS, PREMIOS, PROJETOS E 

MICRO PROJETOS DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE 

RESIDENTES NO MUNICÍPIO, a fim de promover o mapeamento dos trabalhadores 

artísticos do setor cultural, por meio de projetos ou material comprobatório de atividade, 

que serão apoiados com recursos emergenciais da Lei Federal de Emergência Cultural 

nº 14.017, de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc.  

1. DO OBJETO E DA FINALIDADE  
1.1 O objeto deste CHAMAMENTO PÚBLICO consiste em selecionar e premiar, 

os artistas residentes nesta Cidade, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que em suas 

trajetórias artísticas e de praticas culturais individuais e ou coletivas, tenha prestado 

relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural na cidade de Delta-MG, 

bem como nos mais diversos segmentos artísticos existentes.  

1.2 O valor total de recursos destinados para fins da execução da Lei Aldir Blanc em 

Delta-MG é de R$94.731,07(noventa e quatro mil setecentos e trinta e um reais e sete 

centavos). 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  
2.1 - O edital será realizado com recursos financeiros, em caráter emergencial 

provenientes da Lei Aldir Blanc n.º 14.017/2020 e Decreto Municipal n°4119/2020, que 

dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o 

estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo de n.º 6, de 20 de 

março de 2020.  

2.2 - Serão destinados recursos na ordem de R$94.731,07(noventa e quatro mil 

setecentos e trinta e um reais e sete centavos) abarcando as seguintes ações relacionadas 

no item 2.3. 

 2.3 - O recurso será distribuído da seguinte forma: 

Nome da Ação 
"Festival Conexão Cultural" - Destinado a pessoas físicas com 

base no inciso III, artigo 2º, Lei nº 14017/2020. 

D
es

cr
iç

ã
o
 d

a
 A

çã
o

 

Seleção de até 21 (vinte e um) propostas de trabalhadores da cultura 

local, devidamente cadastrados, com vistas a produção de conteúdo 

digital ou lives, nas variadas expressões até 31/12/2020, a saber:  

• Poesia, 01 proposta no valor de R$ 1.532,00 = R$ 1.532,00 com 

intuito de recitar poema voltado cultura deltense; 

• Artesanato, até 07(sete) propostas de R$ 1.532,00 = R$ 10.724,00;  

• Desenho, 04 (quatro) propostas de demonstração de trabalhos 

Artísticos de R$1.532,00= 6.128,00 

• instrumentista, 06 (seis) propostas de R$ 1.532,00 = R$ 9.192,00;  

• fotografia (01) proposta no valor de R$ 1.532,00 = 1.532,00 com o 

objetivo de fotografar os prédios antigos e monumentos históricos da 

cidade de Delta.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA 
Estado de Minas Gerais 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

• Capoeira 01 (uma) proposta no valor de R$ 1.532,00 = 1.532,00 

• modelo 01 (uma) proposta no valor de R$ 1.532,00= 1.532,00 

  

VALOR TOTAL DA AÇÃO R$ 32.172,00 (Trinta e dois mil cento 

e setenta e dois reais) 

  

Nome da Ação 

Cursos de formação artística, nos variados segmentos - Destinado 

a pessoas físicas e pessoas jurídicas com base no inciso III, artigo 

2º, Lei nº 14017/2020. 

D
es

cr
iç

ã
o
 d

a
 A

çã
o

 

01(uma) proposta para curso de introdução à capoeira, , no valor 

global de R$ 3.250,00; com vistas a produção de conteúdo digital ou 

lives, até 31/12/2020. 

01(uma) proposta para curso de introdução ao Hip-Hop, ministrado 

por técnico local, devidamente capacitado, cujo público alvo será 

formado por alunos da rede pública de ensino, no valor de R$ 

3.250,00; com vistas a produção de conteúdo digital ou lives, até 

31/12/2020. 

VALOR TOTAL DA AÇÃO R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais) 

  
Nome da Ação 

Reconhecimento cultural - Destinado a pessoas físicas ou juridicas 

com base no inciso III, artigo 2º, Lei nº 14017/2020. 

D
es

cr
iç

ã
o
 

d
a
 A

çã
o

 Reconhecimento dos (05) grupos de folias de reis como parte 

integrante da cultura do município de Delta atribuindo a estes uma 

premiação no valor de R$ 5.000,00 = R$ 25.000,00 

VALOR TOTAL DA AÇÃO R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 

  

  
Nome da Ação 

Exposição cultural Delta de cores - Destinado a pessoa jurídica 

com base no inciso III, artigo 2º, Lei nº 14017/2020. 

D
es

cr
iç

ã
o
 d

a
 

A
çã

o
 

Seleção de 01 (uma) proposta com o intuito de demonstrar a história 

local com a exposição de telas, enfatizando o valor cultural presente 

nos monumentos da cidade, com pesquisa de fotos antigas e da 

atualidade, até 31/12/2020. 

VALOR TOTAL DA AÇÃO R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

  
Nome da Ação 

Apresentações musicais e espetáculos - Destinado a pessoas físicas 

ou jurídicas com base no inciso III, artigo 2º, Lei nº 14017/2020. 

D
es

cr
iç

ã
o
 d

a
 

A
çã

o
 

Seleção de  até 5 (cinco) propostas com vistas a produção de conteúdo 

digital ou lives, até 31/12/2020 a saber:  

 • 02 (duas) bandas de música gospel local, ao preço unitário de R$ 

2.100,00 = R$ 4.200,00;  

• 3 (três) duplas sertanejo locais ao preço unitário de R$ 2.400,00 = R$ 

7.200,00; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA 
Estado de Minas Gerais 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

• 01 (uma) propostas de DJ´ local, ao preço unitário de R$ 1.200,00 = 

R$ 1.200,00 

• 02 (duas) propostas de cantor solo ao preço unitário de R$ 1.200= 

R$ 2.400,00 

VALOR TOTAL DA AÇÃO R$15.000,00  (quinze mil reais) 

    

Nome da Ação 
Vídeo Produção Delta - Destinado a pessoa jurídica com base no 

inciso III, artigo 2º, Lei nº 14017/2020. 

D
es

cr
iç

ã
o
 d

a
 

A
çã

o
 

Seleção de 1 (uma) proposta com criação, produção e edição de um 

vídeo de no mínimo 15 minutos acerca da história da cidade com fatos 

históricos, pontos turísticos, informações geográficas e depoimentos 

até 31/12/2020 

VALOR TOTAL DA AÇÃO R$ 8.059,07 (oito mil e cinquenta e 

nove reais e sete centavos) 

 

2.4 - As propostas selecionados serão postados no site oficial da Prefeitura de Delta-MG 

(https://www.delta.mg.gov.br/). 

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  
3.1. Este edital entrará em vigor na data de publicação no Site Oficial do Município de 

Delta-MG e terá validade até 31 de dezembro de 2020. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  
4.1 - Podem habilitar-se a participar: 

a) Agente Cultural - Trabalhadores da cultura: trabalhador e trabalhadora que 

participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, incluídos artistas, 

contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de 

escolas de arte e capoeira, maiores de 18 (dezoito) anos e residentes em Delta-MG 

(Pessoas Físicas e Jurídicas); 

4.2 - O Inscritos assumem, no ato da inscrição, total responsabilidade pela veracidade 

das informações fornecidas, bem como pela absoluta conformidade entre o 

projeto/propostas inscritas e as regras deste edital. 

4.3 - É vedada a participação neste edital de chamamento público: 

a) Servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de Delta-MG;  

b) Pessoas físicas/Jurídicas que tenham sede fora do município de Delta-MG.  

c) Componentes da Comissão de Seleção designada para este edital.  

d) Espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou 

vinculados a ela;  

e) Espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.  

f) Pessoas físicas que recebam qualquer benefício previdenciário. 

g) Menores, salvo se estes forem emancipados.  

4.4 - Os inscritos autorizam, desde já, à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o 

direito de realizar arquivamento de registro documental pelo prazo de 10 (dez) anos e 

consulta através da Lei de Acesso à Informação e outras necessidades próprias ao 

serviço público, auditoria e prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, e/ou 

utilizarem os mesmos em suas ações, quando entenderem oportuno. 

 4.5 - Não serão aceitos como comprovação de atividade, os projetos de caráter 

evidentemente publicitário e/ou institucional, ou que façam referência a personalidades 

políticas, partidos ou sindicatos. 

https://www.delta.mg.gov.br/
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5. DAS INSCRIÇÕES:  
5.1 - As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 09 de 

novembro a 18 de Novembro de 2020.  

5.2 - Para a inscrição o Proponente necessita: 

I. Inscrever-se neste Edital pelo preenchimento do Formulário de Inscrição (ANEXO I), 

juntando toda a documentação comprobatória referente à categoria de bolsa/premio/ 

projetos/ anteprojetos que irá concorrer.  

a) cópia simples do documento de identidade (RG, Passaporte, CNH, etc.); 

b) cópia simples do cadastro de pessoa física (CPF), sendo que, caso o documento de 

identidade apresentado já possua o CPF do candidato, fica dispensada a apresentação; 

c) cópia simples de comprovante de residência/sede, em Delta-MG, emitido em 2020; 

d) Dados bancários do proponente (nome do banco, agência e conta); 

e)Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (disponível em: 

https://www.tst.jus.br/certidao); 

f) Certidão negativa de débitos municipais, estaduais, federais, FGTS. 

g) Material para avaliação, conforme o tipo de categoria escolhida (PORTFÓLIO);  

h) Declaração relativa ao trabalho do menor (Inciso XXXIII do caput do art. 7º da 

Constituição Federal -anexo IV). 

i) Termo de anuência assinado por todos os integrantes do grupo ou coletivo conforme 

anexo VI, quando for o caso.  

II. Preencher o Termo de Autorização de Uso de Obras: direitos autorais (ANEXO II). 

III. Preencher o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz (ANEXO III). Enviar 

todos os itens anteriores para o e-mail: cultura@delta.mg.gov.br até às 23h59min do dia 

18 de novembro de 2020 OU dirigir-se à sede da Secretaria M de Cultura e Turismo até 

as 17h00min do dia 18 de novembro de 2020. 

5.3 - As inscrições se encerrarão às 17h00, horário de Brasília, do dia 18 de novembro 

de 2020.  

5.4 - Na hipótese de apresentação de mais de 2 (duas) inscrições pelo mesmo agente 

cultural, na mesma categoria, somente será analisada a última inscrição enviada, sendo 

as demais automaticamente desclassificadas.  

5.5.As inscrições não finalizadas ou incompletas após o término do prazo de inscrição 

serão canceladas, desclassificadas e não terão direito ao recurso. 

5.6.Finalizado o período de inscrições, não serão permitidas alterações na Proposta ou 

Cadastro. 

5.7.Podendo, a Comissão de Avaliação, solicitar documentação complementar para 

atendimento que se faça necessário;  

5.8.A SMCT não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de problemas e/ou 

lentidão em servidores ou provedores de acesso, na linha de transmissão de dados. 

5.9 O ônus decorrente da participação nesse Edital, incluídas as despesas com cópias e 

emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade do Proponente.  

5.10. Em caso tenha dúvidas, entre em contato pelo e-mail: cultura@delta.mg.gov.br. 

6. CRITÉRIOS DE ANÁLISE 
6.1 As candidaturas apresentadas serão analisadas conforme metodologia de pontuação 

e critérios relacionados a seguir: 

 

 

 

 

https://www.tst.jus.br/certidao
mailto:cultura@delta.mg.gov.br
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CRITÉRIO DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Item I- Trajetória do proponente 

Avalia o histórico 

profissional do 

proponente, por meio 

do currículo e da 

comprovação de 

atuação cultural 

apresentada 

Até 40 pontos 

Item II - Viabilidade de execução do Projeto 

Avalia se a proposta é 

exequível dentro do 

prazo de execução 

previsto neste edital 

Até 30 pontos 

Item III- Descentralização 

Avalia a capacidade do 

projeto ou ação em 

alcançar bairros e 

regiões periféricas da 

cidade 

Até 30 pontos 

Pontuação Máxima: 100 

6.2 Serão consideradas classificadas as propostas que obtiverem o mínimo de 50 pontos, 

equivalente a 50% do total máximo de pontuação dos critérios. 

6.3 Serão premiadas aquelas candidaturas que obtiverem maior pontuação em suas 

categorias diante do orçamento disponível e número de prêmios descritos neste edital, 

permanecendo as demais classificadas como suplentes. 

7. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

7.1 - A Comissão de Avaliação e sua respectiva Presidência será designada mediante 

Portaria da Secretaria Municipal de Cultura, a ser publicada no átrio do paço municipal. 

8. RECURSOS 

8.1 - Os candidatos terão o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação 

da ordem de classificação no átrio do Paço Municipal ou no site da Prefeitura Municipal 

de Delta, para apresentarem recurso alegando o que acharem de direito, vedada a 

apresentação de documentos exigidos no ato da inscrição. 

8.2 Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora e, caso seja mantida a 

pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura para avaliação e 

julgamento final, em até 01 dia útil. 

9. RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Após recebidos e decididos eventuais recursos, o RESULTADO FINAL DO 

EDITAL com a relação dos premiados, bem como de todas as candidaturas classificadas 

como suplentes, em cada categoria, será homologado e publicado no átrio do Paço 
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Municipal e no site da Prefeitura Municipal de Delta, sendo respeitada a ordem 

decrescente de pontuação e os critérios de desempate. 

10. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS:  

10.1 Os recursos serão distribuídos entre as categorias conforme relacionado no quadro 

no item 2.3. 

10.2 Caso alguma das categorias não obtenha número suficiente de candidaturas ou, 

obtendo número suficiente, os candidatos não atinjam a pontuação mínima necessária, 

ou os candidatos não se enquadrem nos termos deste edital, o recurso remanescente 

vinculado à referida categoria poderá ser redistribuído entre as demais categorias, a 

critério da Comissão de Avaliação. 

12. DO PAGAMENTO 

12.1 O proponente contemplado neste edital pessoa física ou jurídica deverá ter conta 

bancária em qualquer agência. 

12.2 O pagamento SOMENTE será efetuado se titular da conta bancária pessoa física ou 

jurídica, for o próprio proponente;  

12.3 Não será efetuado o pagamento caso o proponente apresente conta de terceiro. 

12.4 Fica estipulado que será deduzido imposto de renda dos proponentes que 

receberem acima de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme as legislações 

vigentes.  

13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA 

 13.1 Em caráter excepcional, e em virtude das ações emergenciais e justificativas 

descritas das Disposições Preliminares deste Edital, considerando a função social e 

econômica no fomento à economia artística, criativa e cultural, considerando o grau 

elevado de informalidade do setor e dos trabalhadores da cultura e em conformidade no 

disposto no Decreto de Regulamentação Estadual da LAB, nº 48.059, de 08 de outubro 

de 2020, Artigos 26 a 31 e Resolução SECULT nº 35, de 16 de outubro de 2020, Artigo 

14, fica estabelecido a Prestação de Contas Simplificada (PCS).  

13.2. A Prestação de Contas Simplificada (PCS) deverá ser apresentada no prazo de até 

30 dias após a o recebimento do fomento deste Edital, por meio do preenchimento do 

Formulário de Prestação de Contas Simplificada (ANEXO V) e encaminhá-lo para o 

endereço eletrônico da SMCT: cultura@delta.mg.gov.br. 

mailto:cultura@delta.mg.gov.br
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13.3 O proponente deverá guardar toda a documentação, tais como notas fiscais, 

contratos, recibos, referentes ao uso do recurso da Lei Audir Blanc durante 10 anos, 

devendo apresenta-los quando solicitado. 

13.4 Deverá o proponente fazer prestação de contas declarando a forma que foi utilizado 

o recurso proveniente do referido edital. 

14- DA VIGÊNCIA E RESCISÃO  

14.1 – Referido edital terá vigência até dia 31 de dezembro de 2020. 

14.2 Os prazos previstos de execução, de conclusão e de entrega dos projetos bem como 

a prestação de contas não poderão ser prorrogados.  

15- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Pelo descumprimento total ou parcial dos termos destes edital aplicam-se as sanções 

previstas na lei federal 8.666/93, inclusive a responsabilidade do proponente por 

eventuais perdas e danos causados a administração. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 O Proponente deverá atentar-se para os seguintes prazos: 

De 09/11/2020 a 18/11/2020 Inscrições para participação neste Edital 

Dia 20/11/2020 

Divulgação do Resultado Preliminar de 

Seleção 

De 23/11/2020 a 24/11/2020 Interposição de Recursos 

Dia 25/11/2020 Analise dos Recursos pela comissão 

Dia 26/11/2020 Divulgação do Resultado Final 

Dia 27/11/2020 
Assinatura do Termo de Compromisso e 

depósito da parcela única. 

Após 30 dias do recebimento da bolsa o 

envio da Prestação de Contas 

Simplificado  

Apresentação na Secretaria M de Cultura e 

Turismo ou envio para o email 

cultura@delta.mg.gov.br 

 

16.2 Os proponentes inscritos neste edital deverão cumprir com as determinações 

previstas na legislação vigente, em especial a Lei 9.504/97, que estabelece normas para 

o período eleitoral. 

16.3 Este edital entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até 31 de 

dezembro de 2020. 

16.4 A SMCT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Delta-MG, reserva-se o 

direito de alterar, suspender e/ou cancelar o presente edital. 
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16.5 Os casos omissos ou não previstos nesse edital serão analisados e decididos pela 

Comissão de Avaliação. 

 

Delta, 06 de novembro de 2020. 

 

________________________________________ 

JORGE HORACIO GONÇALVES JUNIOR 

INTERINO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO PARA CADASTRO MUNICIPAL DE ARTISTAS DA CIDADE  

 

 

QUAL SUA FINALIDADE PARA REALIZAÇÃO DESTE CADASTRO?  

 

( ) INSCRIÇÃO SOMENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA  

( ) INSCRIÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA E BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO EMERGENCIAL DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC – SETOR 

CULTURAL) 

 

Nome Completo 

  

  

Nome Artistíco 

 

 Escolaridade 

( ) Nivel Fundamental Complemento 

( ) Nivel Fundamental Incompleto 

( ) Nivel Medio Completo 

( ) Nivel Medio Incompleto 

( ) Nivel Superior 

 Sexo  

( ) Masculino 

( ) Feminino 

 Data de Nascimento 

  

 Idade 

 

 CPF 
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 RG e Órgão emissor 

 

 Local de Nascimento 

 

 Estado Civil 

( ) Solteiro 

( ) Casado 

( ) União Estável 

( ) Viúvo 

( ) Outros 

 Telefone de Contato 

 

 Endereço 

  

 Bairro 

 

 Cidade 

 

 CEP 

   

Redes Sociais 

  

  

  

  

  

  

E-mail 

 

 Principal(is) Segmento(s) Artístico(s) e Cultural(is) em que atua 
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() Artesanato 

( ) Dança 

( ) Música 

( ) Cultura Popular 

( ) Cultura Afro Brasileira 

( ) Campo Indígena 

( ) Capoeira 

( ) Circo 

( ) Cultura Alimentar 

( ) Artes Visuais 

( ) Audio Visual 

( ) Teatro 

( ) Literatura 

( ) Patrimônio Histórico 

( ) Cultura Urbana 

( ) Fotografia 

( ) Outros 

 Principal (is) Espaço(s) Cultual(is) de que participa na cadeia produtiva e de 

formação do município de Delta-MG: 

( ) Ponto e Pontão de Cultura 

( ) Teatro Independente 

( ) Escola de Música, de Capoeira e de Artes, e Estúdio, Companhia e Escola de Dança 

( ) Circo 

( ) Cineclube 

( ) Centro Cultural, Casa de Cultura e Centro de Tradição Regional 

( ) Centro Artístico e Cultural Afrodescendente 

( ) Festa popular (carnaval, São João e ou outras de caráter regional) 

( ) Teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços 

publicos 

( ) Livraria, editora e sebo 

( ) Empresa e diversões e produção de espetáculos 

( ) Estúdio de Fotografia 

( ) Produtora de cinema e audiovisual 

( ) Ateliê de pintura, moda, design e artesanato 

( ) Galeria de Arte e de Fotografia 

( ) Feira de arte e artesanato 

( ) Espaço de apresentação musical 

( ) Espaço de literatura, poesia e literatura de cordel 

( ) Espaço e Centro de Cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de 

culturas originárias, tradicionais e populares 
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( ) Outros: 

  

Profissão ou Atividade(s) Cultural(is) que exerce: 

   

Se Possuir DRT ou Similares, Informe abaixo a categoria e o respectivo número: 

  

  

Tempo de Experiência: 

( ) Até 5 anos  

( ) Mais 05 anos 

( ) Mais de 10 anos 

( ) Mais de 15 anos 

 Possui Vínculo Empregatício Formal Ativo? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Atuou Social ou Profissionalmente nas áreas artísticas nos ultimos 24 meses? 

( ) Sim 

( ) Não 

 Quantas pessoas residem com você? 

 

 

 Nome do grupo, espaço ou ponto cultural 

  

 Endereço do espaço ou ponto cultural 

  

 Integra alguma 

( ) Associação Cultural 

( ) Empresa Cultural 

( ) Cooperativa Cultural 

( ) Outros 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA 
Estado de Minas Gerais 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Imovel em que você atua culturalmente é? 

( ) Alugado 

( ) Cedido 

( ) Financiado 

( ) Próprio 

( ) Outros 

 Local do espaço cultural? 

( ) Zona Rural 

( ) Zona Urbana 

 Quantos dependentes? 

 

 Possui acesso a internet? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Acesso ao Auxilio Emergencial do Governo Federal? Se afirmativo qual? 

( ) Sim  

( ) Não 

 Recebe seguro desemprego, aposentadoria ou algum beneficio?  

( ) Sim 

( ) Não 

 Qual sua Renda Familiar? 

( ) Menos de 1 salário mínimo 

( ) Até 1 salário mínimo 

( ) De 1 a 2 salário mínimo 

( ) De 2 a 3 salário mínimo 

( ) Mais de 4 salário mínimo 

 Quanto sua renda mensal foi impactada pela Pandemia COVID-19 

( ) 0% 

( ) até 25% 

( ) Entre 25% e 50% 

( ) Entre 50% e 75% 

( ) Entre 75% e 100% 
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Quanto a sua Renda Mensal vem de Produções Culturais? 

( ) 0% 

( ) até 25% 

( ) Entre 25% e 50% 

( ) Entre 50% e 75% 

( ) Entre 75% e 100% 

 Possui Inscrição Homologada em, pelo menos 01(um) dos Cadastros Abaixo? Se 

sim, anexar arquivo comprobatório. 

I - Cadastro Estadual de Cultura ( ) 

II - Cadastro Distrital de Cultura ( ) 

III - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura ( ) 

IV - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura ( ) 

V - Sistema nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic)  ( ) 

VI - Sistema de Informações Cadastrais do Artesantato Brasileiro (Sniic) ( ) 

VII - Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na Federação, bem 

como projetos culturais apoiados nos termos da Lei n°8313/1991 (Rouanet), nos 

últimos 24(vinte e quatro) meses. Informar quais: 

____________________________________ 

 Locais de Atuação Artística: 

( ) Local 

( ) Regional 

( ) Estadual 

( ) Internacional 

 Breve Release do Artista: 

  

  

  

  

  

 Curriculo/Portfólio (anexar): 

  

 Clipagem/Fotos (anexar): 
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Foto do Interessado ( a ser inserida no cadastro) (anexar): 

  

 

Declaro, para os devidos fins, estar ciente e concordar com os termos do Edital de 

chamamento público para cadastro de artistas, pela veracidade das informações 

assumindo o compromisso de apresentar, quando solicitado, os comprovantes originais, 

bem como submeter-me às penalidades por quaisquer informações falsas. 

 

Autorizo a Comissão compartilhar os dados pessoais com outros agentes de tratamento 

de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste Edital, observados os 

princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709, de 14 d agosto de 2018. Em, 

_____/______/________.  

 

 

_______________________________________________ 

Nome: 

 CPF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA 
Estado de Minas Gerais 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 

ANEXO II 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE OBRAS - DIREITOS AUTORAIS - Eu, 

__________________________________ abaixo assinado, nacionalidade ___________ 

(estado civil), , portador da Cédula de Identidade n.º , inscrito(a) no CPF sob o n.º , e-

mail residente e domiciliado na Rua _________________, Nº ___, bairro , considerando 

os direitos assegurados aos autores de obras literárias, artísticas, intelectuais e 

científicas insculpidos nos incisos XXVII e XXVIII do art. 5º da Constituição Federal, 

bem como nos termos da Lei Federal n.º 9.610/98 e dos Decretos n.º 57.125/65 e n.º 

75.699/75, pelo presente termo e sob as penas da lei declaro e reconheço ser o único 

titular, ou ser um representante oficial de um coletivo, dos direitos morais e 

patrimoniais de autor da obra ou obras ___________ (música, texto, filme, fotografia, 

gravura, pintura, palestra, etc.),intitulada __________ e, por conseguinte, AUTORIZO a 

utilização e/ou exploração da mencionada obra, meu produto proveniente das ações do 

EDITAL DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E 

CULTURAIS que analisou as atividades desempenhadas nos 24 (vinte e quatro) meses 

anteriores à abertura do referido edital. A presente autorização é concedida a título da 

premiação artístico-cultural no Edital acima referido, de forma irrestrita e 

contemplando, dentre outros meios, a reprodução parcial ou integral, inclusive através 

da internet, nos canais oficiais e redes sociais; a edição; adaptação, transformação, para 

fins de promoção (teasers); tradução para qualquer idioma, inclusive libras; inclusão em 

fonograma ou produção audiovisual; utilização, direta ou indireta, mediante execução 

musical; radiodifusão sonora ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão em 

locais de frequência coletiva; sonorização ambiental; exibição audiovisual, 

cinematográfica ou por processo assemelhado; inclusão em base de dados, 

armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de arquivamento do 

gênero. Por ser expressão de minha livre e espontânea vontade firmo este termo sem 

que nada haja, no presente ou no futuro, a ser reclamado a título de direitos autorais 

conexos ou qualquer outro.  

 

Delta-MG,__ /___ /2020. 
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 (assinatura) 

 

ANEXO III  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

 

Eu, , portador da Cédula de Identidade nº , inscrito no CPF nº _____________, 

residente à Rua , nº , na cidade de Delta, estado de Minas Gerais, representante da 

Entidade, Grupo ou Coletivo , AUTORIZO o uso da imagem e voz em fotos ou filme 

produzidos pela mesma e apresentados para a participação no EDITAL DE SELEÇÃO 

E PREMIAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS que tenham sido 

desempenhadas no Município de Delta-MG, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à 

abertura desse Edital, que serão apoiadas com recursos emergenciais da Lei Federal de 

Emergência Cultural. 

A presente autorização é concedida sem ônus financeiro para ser utilizado em todas as 

suas modalidades e, em destaque das seguintes formas:  

I - Sites e redes sociais.  

II - Cartazes, postagens e outros formatos de divulgação online. 

 III - Divulgação em geral.  

IV - Demais modelos expositivos ao público. Por esta ser a expressão da minha 

vontade, representando a Entidade, Grupo ou Coletivo , declaro que autorizo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem 

ou a qualquer outro.  

 

Delta-MG,___ /___ /___ .  

 

 

(assinatura) 
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ANEXO IV  

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988  

 

A (empresa ou pessoa física) _____________________________, inscrita no 

CNPJ/CPF Nº ____________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

____________________, portador da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF 

nº ___________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que cumpre com o 

disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998: 

Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.” Ressalva: 

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). .................... , 

....... de ................ de 2020. (assinatura do declarante) 
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ANEXO V 

 

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA 

EDITAL DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS que tenham sido 
desempenhadas no Município de Ubá-MG, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à 
abertura desse Edital, que serão apoiadas com recursos emergenciais da Lei Federal de 
Emergência Cultural. 

Nome   

CPF ou CNPJ   

Endereço   

Email   

Telefone   

Data do Recebimento 
do numerário 

  

Informe brevemente como fora destinado o prêmio adquirido neste Edital pela Entidade ou 
Grupo ou Coletivo dentro da sua área de atuação no município de Delta-MG 

  

Data: ___/___/_____.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Assinatura do Representante Legal: 
_____________________________________________________________                                                                                                                                                                                             
*Este formulário deverá ser apresentado 30 dias após o recebimento do prêmio auferido em 
contemplação com este Edital, para fins de PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA do valor 
recebido. 
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ANEXO VI 

 

TERMO DE ANUÊNCIA 

Nós, abaixo assinados e qualificados, membros do Ponto de Cultura , declaramos para 

todos os fins de direito que designamoso(a) Sr.(a) Inscrito no CPF 

nº__________________________ , com residência ou permanência na 

_______________________________________________ (Rua/Av. Nº, complemento, 

Bairro, Cidade, Estado), como REPRESENTANTE no EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 002/2020 – PESSOA FÍSICA, podendo este/a apresentar os documentos 

solicitados, bem como receber a premiação, em nome próprio, caso o mesmo seja 

contemplado. Concordamos também com a cessão dos direitos autorais, conexos, 

imagem e voz da proposta apresentada em nome do grupo. 

Nome:____________________________________________CPF n°:______________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

Nome:____________________________________________CPF n°:______________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

Nome:____________________________________________CPF n°:______________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

Nome:____________________________________________CPF n°:______________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

Nome:____________________________________________CPF n°:______________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

Nome:____________________________________________CPF n°:______________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

Nome:____________________________________________CPF n°:______________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

 

Delta-MG, ___, novembro de 2020. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do representante do Ponto de Cultura 
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