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Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei Aldir Blanc" 

Lei n° 14.150, de 12 de maio 2021 — Altera a Lei n° 14.017, de 29 de junho de 2020 "Lei Aldir Blanc" 

Decreto de lei n° 10.751/2021, de 22 de julho de 2021 

Decreto de lei nº 3.886 – de 20 de outubro de 2020 que regulamenta no âmbito municipal a Lei 

14.017. 

Art. 2º - Inciso III — "editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural 
e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, 
de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de 
manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticos e culturais gue possam ser transmitidas 
pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais." 

 

NOVO EDITAL CULTURAL 01/2021 –  

ALDIR BLANC – EXTREMA-MG 
 

A Prefeitura Municipal de Extrema/MG, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura, em consonância com 

a Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020 e Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 e Lei Federal nº 

14.150 de 12 de maio de 2021 e Decreto nº 10.751 de 22 de julho de 2021, torna públicas e abertas as 

inscrições para premiação de propostas artísticas e culturais no município de Extrema. Serão premiadas 

propostas que serão transmitidas por plataformas virtuais de compartilhamento de conteúdo via internet, redes 

sociais ou similares,através de vídeos que estimulem o desenvolvimento da arte e cultura nas suas diversas 

formas de expressão (criação, difusão, formação e memória), criados por trabalhadores da cultura de Extrema, 

pessoas físicas que produzam cultura, com um valor total de R$ 162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e 

quatrocentos reais). 

a)-Este Edital compreende as seguintes fases: 

b)-Inscrição: fase de inscrição online; 

c)-Entrega do pen drive contendo vídeo do projeto; 

d)-Avaliação do Projeto pela Comissão Avaliadora; 

e)-Divulgação dos Resultados 

f)-Recurso: fase para recebimento e análise dos recursos; 

g)-Julgamento dos Recursos; 

Resultado Final: resultado final do Edital, qual é publicada a lista de classificados, após julgamento dos recursos;  

Pagamento do Prêmio. 

 

1-DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Esse Edital tem como objetivo estimular a manutenção e continuidade das atividades artístico culturais no 

município de Extrema, fomentar o desenvolvimento da produção artística e cultural, incentivar a 

sustentabilidade de trabalhadores da cultura, estimular a cadeia produtiva da cultura e promover a 

experimentação e a inovação no campo das linguagens artísticas e culturais. É também objetivo desta seleção 

proporcionar a concepção e a realização de atividades nas linguagens da música, artes cênicas (teatro, dança 

e performance), artes visuais, artesanato, literatura, desenho, gastronomia, expressões culturais populares, 

dentre outros, para os públicos infantil, juvenil, adulto e idoso. 
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1.1-Objeto: Seleção e Premiação de 100 (cem) Vídeos de Projetos Culturais livres realizados exclusivamente para 

este edital de cunho preferencialmente autoral ou livre, desde que se responsabilize pelo recolhimento dos direitos 

autorais cabíveis,com obras-artísticos-culturais em observância ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da lei nº 

14.017, de 2020 a serem realizados no município de Extrema-MG, a serem entregues num pendrive que 

deverá estar dentro de um envelope lacrado, contendo os dados pessoais da inscrição no dia 

06/11/2021 na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, sito a Praça Presidente Vargas, nº 100 Centro 

de Extrema-MG no horário das 09h às 12h e das 13h30 às 17h, onde serão recebidos por membros do 

Conselho Municipal de Política Cultural de Extrema. 

Parágrafo único: A proposta artística cultural no formato de vídeo deverá estar no formato horizontal com boa 

qualidade de audio video com duração mínima de 05 minutos e máxima de 60 minutos. 

1.2- O Valor de Premiação aos projetos selecionados será o montante de  R$ 162.400,00 (cento e sessenta e dois 

mil e quatrocentos reais)  

1.3-Vigência: Este Edital se encerrará no dia 19 de dezembro de 2021. 

1.4-Natureza do Projeto: Podem ser inscritos neste Edital projetos culturais representados por pessoas físicas, 

residentes e domiciliadas em Extrema, que tenham realizado o Cadastro Cultural até o dia 07/10/2021. 

1.5-Premiação: O pagamento será realizado individualmente no valor de R$ 1.624,00 (Um mil seiscentos e vinte quatro 

reais), sendo que o artista poderá participar deste edital de forma individual ou coletiva (dupla, trio, quarteto, quinteto, 

etc). 

1.6- Propostas Culturais: Os projetos inscritos poderão abranger iniciativas de cursos, de produções, de 

desenvolvimento de atividades de economia criativa ou solidária, de produções de audio-visuais, de manisfestações 

culturais, de atividades artísticas e culturais que possam serem transmitidas pela internet, ou disponibilizadas por 

meio de rede sociais ou de outras plataformas digitais, desde que previamente mencionadas no projeto inscrito. 

1.7- Para execução dos projetos deverão respeitar as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 

contingenciamento da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-

19), publicadas em âmbito federal, estadual e municipal vigentes. 

1.8- Cada integrante (Pessoa Física) poderá participar somente de um projeto de maneira individual ou coletiva. 

1.9 - Ao se inscrever neste Edital, o artista concorda com a cessão total e irrestrita de direitos de imagem de todos os 

participantes do projeto e direitos do autor. Os projetos poderão ser utilizados para distribuição, organizada 

especialmente para a transmissão destes produtos. 

1.10 - As pessoas físicas contempladas neste Edital são responsáveis integralmente pelo projeto produzido, devendo 

ser detentoras dos direitos autorais de qualquer obra artística utilizada. 

1.11- Os custos envolvidos em relação aos direitos autorais (ECAD, ANCINE, SBAT, ABRAMUS, entre outros)  

competem exclusivamente às pessoas físicas contempladas neste Edital. 

1.12-É vedada a participação de projeto cuja proposta contenha conteúdo político-partidário, preconceituoso e/ou que 

seja caracterizado como discriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres e/ou conteúdo criminoso, incluindo 

aqueles que contrariem as medidas públicas de enfrentamento à COVID-19. A presença deste tipo de conteúdo na 
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proposta será considerada como violação do interesse público. 

1.13-Caso seja constatado, a qualquer tempo, a presença desses conteúdos, o projeto será DESCLASSIFICADO, 

devendo o Comitô Gestor deste edital tomar todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, apresentadas neste 

Edital e presentes na legislação vigente. 

1.14- Requisitos gerais: poderão ser premiados neste Edital, de acordo com a Lei n° 14.150, de 12 de maio 2021— 

Altera a Lei n° 14.017, de 29 de junho de 2020 “Lei Aldir Blanc” e o decreto de lei n° 10.751/202 1, de 22 de julho de 

2021 e suas regulamentações, projetos que atendam aos seguintes requisitos: 

Sejam considerados de interesse público; 

a)-Sejam projetos de carater exclusivamente cultural; 
b)-Visem à produção e disponibilização do objeto, conforme requisitos apresentados no item 1.1  
deste Edital; 
c)-Visem à promoção do desenvolvimento cultural do município de Extrema/MG. 
1.15- São consideradas propostas artisticas culturais nestes edital: 

a) Apresentações artísticas: espetáculos e/ou intervenções nas linguagens de teatro, circo, dança e artes 

performáticas, como esquetes, cenas curtas, contação de histórias, teatro de bonecos, leitura dramática, dentre 

outras modalidades de intervenções na mesma linguagem. 

b) Apresentações musicais: espetáculos e/ou intervenções, utilizando a linguagem da música, nos formatos canto 

com acompanhamento instrumental, somente instrumental, dentre outras intervenções na mesma linguagem.  

c) Formação técnico-cultural: realização de atividades de qualificação e/ou aperfeiçoamento de técnicas 

relacionadas à área cultural, como cursos, oficinas, seminários, workshops ou rodas de conversa  

 

2-DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

Será disponibilizado para este edital, o valor bruto de R$162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos 

reais), de acordo com a disponibilidade financeira, utilizando-se recursos da Lei n° 14.150, de 12 de maio 2021 — 

Altera a Lei n° 14.017, de 29 de junho de 2020 "Lei Aldir Blanc" e o decreto de lei n° 10.751/2021, de 22 de julho de 

2021 e suas reguIąmentações,conforme inciso III do Art. 2º . 

Os recursos acima mencionados correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: (Premiações Culturais, 

Artísticas, Científicas e Desportivas). 

Fonte do Recurso 262: Ficha orçamentária 1246 — Classificação despesa 3.3.90.31— Pessoa Física  
3-DOS PREMIADOS 

Serão premiados, neste Edital, pessoas físicas de forma individual, residentes e domiciliadas no município de 

Extrema/MG, responsáveis pela execução dos projetos que podem ser individuais ou coletivas. 

a)-As pessoas físicas contempladas neste Edital podem ser artistas, produtores, gestores ou técnicos das diversas 

expressões artísticas e culturais. 

b)-São considerados técnicos, para fins deste Edital, curadores, diretores, cenografistas, cenógrafos, fotógrafos 

cênicos, figurinistas, aderecistas, iluminadores, maquiadores, operadores de áudio, operadores de suportes 

audiovisuais, operadores digitais, roadies, montadores e demais profissionais responsáveis por oferecer o suporte 

técnico necessário à  execução de ações técnicas em diversas áreas. 
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c)-As pessoas físicas residentes no município de Extrema MG, deverão comprovar experiência e atuação prévia no setor 

artístico-cultural nacional, e na realização, com efetividade, de atividades artístico-culturais que guardem coerência e 

proporção com o projeto apresentado. 

 

4-DO PRÊMIO 

  4.1 Serão distribuídos por meio deste Edital o máximo de 100 (cem) prêmios, sendo para cada projeto aprovado 

o valor de R$ 1.624,00 (Um mil seiscentos e vinte e quatro reais) que serão pagos de forma 

individualizadas.Obs:Caso haja incidência de algum imposto devido,o mesmo caberá ao premiado o 

recolhimento. 

 

5-DAS VEDAÇOES 

 

Fica vedada a participação dos seguntes membros: dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Pública 

Municipal; de agentes políticos; de servidores municipais que exerçam cargo de livre nomeação ou concursados na 

administração municipal extremense, Membros da Comissão Avaliadora e menores de 18 anos. 

 

6-DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO DO PROJETO 

 

  6.1-São procedimentos obrigatórios para inscrição do projeto. 

a)-Cadastramento do proponente no “Cadastro Cultural” até 01 (um) dia útil que antecede a publicação 

deste edital no município de Extrema/MG. Somente poderão participar da inscrição deste edital, os 

artistas e/ou coletivos que tiverem realizado o cadastro cultural, conforme mencionado acima, não 

sendo possível a inclusão posterior a data de lançamento deste edital que é 08/10/2021. 

b)- A inscrição será realizada obrigatoriamente no formato online e o candidato deverá seguir os passos abaixo: 

 

Acessar o link abaixo, seguir o preenchimento das abas contidas na inscrição do projeto, preenchendo 

todos os campos obrigatórios e anexando os documentos pessoais solicitados que deverão serem 

anexados em único PDF, sendo que se o projeto for coletivo este deverá conter também os dados de 

todos os participantes, bem como os documentos pessoais correlatos e comprovação artística que 

deverá ser também realizada também formato PDF, por ordem individualizada dos integrantes. 

Lembrando que é imprescindível anexar cópia do cartão bancário ou conta digital de forma que 

apareça legível os dados da agência, conta corrente ou poupança em nome do titular participante do 

projeto.  

 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxY4tQtTuu0Pse7Iwb7tpfwWjfQ_XIkKRLWiwUIjqImHnpQ/viewform 

 

 Após o preenchimento deste formulário online, aguardar a mensagem confirmando sua inscrição.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxY4tQtTuu0Pse7Iwb7tpfwWjfQ_XIkKRLWiwUIjqImHnpQ/viewform
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6.2- É de inteira responsabilidade do artista a veracidade das informações apresentadas. 

6.3- O prazo de inscrição e envio da documentação relacionada conforme cronograma abaixo deste edital será de 26 

(dias) no período entre 08/10/2021 a  02/11/2021. 

6.4- A Secretaria de Cultura não se responsabiliza por inscrições não concluídas devido as falhas tecnológicas, tais 

como problemas em servidores, na transmissão de dados, na linha telefônica, em provedores de acesso ou por lentidão 

provocada pelo excesso de acessos simultâneos. Por essa razão,sugere-se aos interessados que concluam suas 

inscrições com antecedência, evitando eventuais dificuldades técnicas que porventura se verifiquem nos últimos dias 

do prazo de inscrições. 

 

7-DO PLANO DE MÍDIA 

7.1-O Plano de Mídia consiste na explicitação de como será realizada a divulgação do projeto, qual público pretende 

atingir (público alvo) e qual ou quais veiculos de comunicação serão utilizados. 

7.2-Obrigatoriamente, o Plano de Mídia deve mencionar no final do projeto inscrito de forma escrita ou verbal: 

Este projeto foi produzido como objeto do Edital 01/2021 do Município de Extrema/MG, cuja premiação 

é proveniente dos recursos remanescentes da Lei n° 14.150, de 12 de maio 2021— Altera a Lei n° 14.017, de 

29 de junho de 2020 “Lei Aldir Blanc” e decreto de lei n° 10.751/2021, de 22 de julho de 2021. “Esta ação 

será inteira responsabilidade do artista inscrito neste edital”. 

 

8-DA FASE DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

8.1-A avaliação dos vídeos ficará a cargo do Comitê Avaliador, formado por (03)três pessoas do meio artístico, 

nomeados no dia 05/10/2021, pela Comissão Gestora em reunião na Sede da Secretaria de Cultura com documento 

lavrado em ata.  A Comissão Gestora é formada por membros da Secretaria de Cultura, Conselho Municipal de 

Política Cultural e Artistas da Sociedade Civil, constituída portaria nº 2.414 de 30 de Setembro de 2021.Na Avaliação 

do Conteúdo do Projeto (vídeo), a Comissão Avaliadora emitirá parecer de acordo  

com os seguintes critérios e pontuações, discriminados na tabela abaixo: 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

a) Mérito da proposta (artístico, técnico e conceitual) 0 a 10 

b) Aspectos de criatividade e de inovação 0 a 10 

c) Qualificação e experiência profissional do Proponente 0 a 10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 30 
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LEGENDA DA PONTUAÇÃO (Notas de 0 a 10 para cada critério) 

0 a 03 pontos Não atende ao critério 

04 a 06 pontos Atende parcialmente ao critério 

07 a 09 pontos Atende satisfatoriamente ao critério 

10 pontos Atende plenamente ao critério 

 

A pontuação mínima para a classificaçáo será de 15 (quinze) pontos, correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

da pontuação máxima.Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate seguirá a seguinte 

ordem de pontuação dos critérios: 

a)-maior nota no critério Mérito da proposta; 

b)-maior nota no critério Aspectos de criatividade e de inovação; e 

c)-maior nota no critério Qualificação profissional do Proponente 

 

Obs:Havendo sobra de recursos previstos neste Edital, estes serão devolvidos para a união,visto que não 

há tempo hábil para se realizar um novo edital. 

 

9-DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS 

 

9.1-Os projetos aprovados serão aqueles que obtiveram a maior pontuação, lembrando que para sua classificação 

o corte mínimo é de 50%, ou seja, da pontuação máxima estabelecida 30 pontos, a nota de corte é 15 pontos, 

conforme já mencionado no quadro acima. 

 

10-DA CLASSIFICAÇÀO DOS PROJETOS 

 

10.1-Projetos classificados - Os projetos classificados, dentre os aprovados, seráo no máximo 100 (cem) melhores 

pontuados, tendo em vista o limite previsto no item 1.5. 

10.2- Projetos não aprovados — Os projetos não aprovados serão aqueles tiverem a nota de corte inferior a 15 

(quinze) pontos, conforme quadro definido no ítem 8.2. 

 

11-DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

 

11.1-A relação dos projetos classificados será publicada oficialmente nos veículos de comunicação da Prefeitura Municipal 

de Extrema e do Conselho Municipal de Politica Cultural de Extrema, através das páginas e redes sociais. Sendo 

disponibilizada oficialmente pela Secretaria Municipal de Cultura de Extrema/MG, no site da Prefeitura Municipal 

http://www.extrema.mg.gov.br 

 

 

 

 

http://www.extrema.mg.gov.br/
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12-DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

12.1-O prazo para a solicitação de recursos relativos a não aprovação de projetos será de 2 (dois) dias úteis, nos 

dias 23 e 24/11/2021 

12.2-O recurso deverá ser assinado pelo artista e dirigido ao Comite Gestor (Recurso Administrativo), alegando o que 

achar de direito, levando-se em consideração o que foi apresentado no projeto. 

12.3- O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de Cultura de Extrema/MG, no horário das 8h30 às 

12h e das 13h às 16h30, em 2 (duas) vias. Em nenhuma circunstância serão aceitos recursos encaminhados por 

outros meios. 

12.4 - A perda do prazo descrito no item 12.1 deste Edital implicará na declaração de que o recurso não 

será recebido. 

12.5- Será admitido um único recurso para cada projeto, sendo desconsiderados os recursos interpostos de forma 

coletiva, bem como os enviados fora do prazo. 

12.6-O recurso deve conter, apenas, a apresentação das razões de oposição à decisão de não aprovação  do projeto, 

não cabendo a inclusão de novas informações e/ou documentos pendentes para complementação e 

adequação do projeto. 

12.7-A Comissão Avaliadora, tem o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento do recurso para julgá-lo. 

12.8-No casa dos recursos aceitos e providos, sera redefinida a classificação dos projetos. 

 

13-DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

13.1- O resultado final será publicado após o prazo de julgamento dos recursos interpostos, estabelecido no item 12.7 

deste Edital, pelo Comitê Gestor e divulgado nas páginas oficiais da Prefeitura Municipal de Extrema e do Conselho 

Municipal de Politicas Culturais de Extrema-MG,Ievando-se em consideração também os recursos aceitos e 

providos. 

 

14-PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO 

 

14.1 - O pagamento da premiação será realizado até dia 19/12/2021, por meio de depósito bancário na conta 

corrente ou poupança de forma individual informada pelo artista, lembrando que em caso de coletivos deverá ser 

mencionado na ficha de inscrição do projeto, os dados pessoais e bancários de todos envolvidos individualmente. 

 

15-DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1-É de responsabilidade do proponente manter todos os dados cadastrais permanentemente atualizados junto à 

Secretaria Municipal de Cultura de Extrema/MG, caso haja alguma alteração informar, através do e-mail 

clubecultura@extrema.mg.gov.br 

 

mailto:clubecultura@extrema.mg.gov.br
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15.2- Os artistas responsabilizam-se pela veracidade das informações prestadas no âmbito deste Edital, sujeitando-se, 

em caso de não veracidade, à eliminação do processo seletivo, bem como a outras medidas legais cabíveis. 

15.3-A participação dos artistas implicam na aceitação integral e irretratável dos termos do presente Edital, não se 

admitindo alegações futuras de desconhecimento de fatos que impossibilitem ou dificultem a execução do objeto 

deste Edital. 

15.4- Os Orgãos Competentes não se responsabilizarão por eventuais danos decorrentes da execução do objeto 

deste Edital. 

15.5- 0s casos omissos neste Edital serão decididos pelos Orgãos Competentes, sem entretanto, ìnterferirem na 

realização de quaisquer das etapas previstas neste Edital. 

15.6- Elege-se o Foro da Comarca de Extrema/MG, para dirimir quaisquer questões não resolvidas administrativamente, 

ou divergências pertinentes ao presente Edital. 

16-DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

16.1- A prestação de contas compreenderá, apenas, na comprovação da execução física do projeto, conforme seu 

objeto (vídeo). 

16.2 - Para este Edital, não haverá a obrigatoriedade de prestação de contas relativa à execução financeira do 

projeto, contudo, tal documentação poderá ser solicitada por órgãos de controle interno ou externo da 

Administração Pública. 

16.2.1- Os documentos originais de comprovação do cumprimento do objeto deverão ser guardados pelo premiado, 

pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme Art. 18 do Decreto de Regulamentação  n° l0.464,de 17 de agosto,de2020. 

17-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL 

 

EVENTO Prazo Data 

Publicação do Edital - 08/10 

Inscrições Online dos Projetos 26 dias 08/10 a 02/11 

Entrega do Pen Drive (Presencial) - Projeto 

em Vídeo 

01 dia 06/11 

Avaliação dos Projetos pela Comissão 

Julgadora 

14 dias  

08/11 a 21/11 

Divulgação dos Resultados 01 dia 22/11 

Recursos 02 dias 23/11 e 24/11 

Julgamento dos Recursos 02 dias 25/11 e 26/11 

Publicação do Resultado final com a relação 

dos Projetos Habilitados 

- 29/11 

Pagamento do prêmio - Até 19/12 
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