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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA “PREMIAÇÃO AMARAJI AUXÍLIO CULTURAL”, VOLTADO PARA OS 

TRABALHADORES DA ARTE E CULTURA E AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE AMARAJI, 

ATRAVÉS DA LEI ALDIR BRANC DE APOIO À CULTURA.  

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 A Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude lança o Edital Premiação Amaraji Auxilio Cultural, baseado 

na Lei Federal de nº 14.017, de 29 de junho de 2020, e da Lei Estadual nº 17.057, de 25 de setembro de 

2020, onde dispõem sobre ações emergenciais, destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o 

estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo de nº 06 de 20 de março de 2020, 

acompanhando as alterações do decreto do Congresso Nacional, de 22 de abril de 2021, para estender a 

prorrogação do auxilio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura e para prorrogar o prazo de 

utilização de recursos pelos estados, pelo distrito federal e pelos municípios, e no Decreto Federal nº 

10.751, de 22 de julho de 2021, que altera o decreto nº 10.465, de 17 de agosto de 2020. 

1.2 A Premiação também é baseada no Decreto Municipal de nº 055/2021, que visa fortalecer e dar visibilidade 

ao setor produtivo dos trabalhadores da cultura em Amaraji, respeitando os princípios da transparência, 

isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade e equilíbrio na distribuição dos recursos destinados ao 

governo municipal, oriundos desta lei, em sua total gratuidade e ao acesso a inscrição. 

1.3 O Edital assegura o uso e o repasse dos valores ainda remanescentes em conta especifica da Lei Aldir 

Blanc, pela plataforma +Brasil, com valor total recebido pelo município em 2020, no montante de R$ 

184.337,01 (Cento e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e um centavo), do qual já foi utilizado 

o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme Edital publicado em 04 de dezembro de 2020, através 

do Decreto Municipal nº 042/2020, em que foram contemplados 09 (nove) trabalhadores ou entidades 

culturais de nosso município. Atualmente, o valor remanescente atualizado é de R$85.340,80 (oitenta e 

cinco mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos). 

1.4 Do valor previsto no caput do art. 2º da Lei nº 14.017, pelo menos 20% (vinte por cento) serão destinados 

às ações emergenciais, previstas no inciso III, através de editais, chamadas públicas, prêmios, entre outros. 

 

2. DO OBJETO 

2.1 A Premiação Amaraji Auxílio Cultural destina-se a reconhecer, valorizar, fortalecer e incentivar as 

atividades desenvolvidas pelos trabalhadores e trabalhadoras, agentes culturais, grupos e entidades da 

arte e cultura de Amaraji, estimulando suas diversidades, reconhecendo-as como elementos importantes 

da economia e da cultura. 

2.2 Entende-se como trabalhador (a) da cadeia produtiva das artes e cultura, toda e qualquer pessoa que 

sobrevive especificamente, adquire ou complementa sua renda através de trabalhos desempenhados nas 

artes e na cultura, sejam eles de produção, promoção, técnica e atuação, dentre outros, que comprove 

efetiva realização de atividades ou prestação de serviços há, pelo menos, dois anos anterior à publicação 

da lei de auxílio a cultura. 

2.3 O Edital será dividido em 02 (duas) etapas: 

2.3.1 ETAPA 01 - Categorias, em que poderão ser premiados, no âmbito municipal, em média 35 (trinta e 

cinco) trabalhadores, grupos ou entidades que se enquadrem em qualquer uma das 06 (seis) categorias 

artísticas e culturais, por meio da contemplação dos recursos remanescentes, que visa a ajuda para 

sua sobrevivência, bem como a manutenção dos seus trabalhos e de sua equipe. 
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2.3.2 ETAPA 02 – Produção Audiovisual, em que poderão concorrer produtoras, associações ou espaços 

culturais, com CNPJ, que tenha na sua atividade principal a produção de eventos, que poderá ser 

premiado em âmbito municipal, uma média de 20 (vinte) trabalhadores (as) e/ou agentes culturais, por 

meio da contemplação dos recursos remanescentes, que visa a ajuda para sua sobrevivência, bem 

como a manutenção dos seus trabalhos e equipe. 

 

3. DAS ETAPAS 

3.1 Na etapa 01 (um) a premiação contemplará 06 (seis) categorias distintas, enquadradas no inciso III, artº 2º 

da referida Lei Federal nº 14.017/2020, contemplando em média 35 (trinta e cinco) agentes culturais, a 

saber: 

3.1.1 CATEGORIA 01 – Trabalhadores (as), pessoa física, com emprego formal que adquire ou 

complementa sua renda através de trabalhos desempenhados nas artes e na cultura, residentes e 

domiciliados em Amaraji, que atuem efetivamente no setor cultural há pelos menos 02 (dois) anos 

anteriores à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenha recebido recurso proveniente da 

referida Lei em Edital anterior, como também não tenha recebido qualquer subsídio previsto nos Incisos 

I e II desta mesma Lei, e que tiveram suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo 

Coronavírus; 

3.1.2 CATEGORIA 02 – Trabalhadores(as), pessoa física, sem dependentes, residentes e domiciliados em 

Amaraji, que atuem efetivamente no setor cultural há pelos menos 02 (dois) anos anteriores à 

publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenha recebido recurso proveniente da referida lei em 

Edital anterior, como também não tenha recebido qualquer subsídio previsto nos Incisos I e II desta 

mesma Lei, e que tiveram suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo Coronavírus; 

3.1.3 CATEGORIA 03 – Trabalhadores(as), pessoa  física, grupos, coletivos ou organizações culturais, sem 

CNPJ, com até 02 (dois)  dependentes, residentes e domiciliados em Amaraji, que atuem efetivamente, 

no setor cultural há pelos menos 02 (dois) anos anteriores à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que 

não tenha recebido recurso proveniente da referida lei em Edital anterior, como também não tenha 

recebido qualquer subsídio previsto nos Incisos I e II desta mesma Lei, e que tiveram suas atividades 

paralisadas devido à pandemia do novo Coronavírus; 

3.1.4 CATEGORIA 04 – Trabalhadores(as), pessoa física, grupos, coletivos ou organizações culturais, sem 

CNPJ, com mais de 03 (três) dependentes, residentes e domiciliados em Amaraji, que atuem 

efetivamente, no setor cultural há pelos menos 02 (dois) anos anteriores à publicação da Lei nº 

14.017/2020, e que não tenha recebido recurso proveniente da referida lei em Edital anterior, como 

também não tenha recebido qualquer subsídio previsto nos Incisos I e II desta mesma Lei, e que tiveram 

suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo Coronavírus; 

3.1.5 CATEGORIA 05 – Micro, pequenas empresas, grupos, coletivos ou organizações culturais, com CNPJ, 

contendo até 10 (dez) associados/dependentes, com sede em Amaraji, com ou sem fins lucrativos, que 

atuem efetivamente no setor cultural há pelos menos 02 (dois) anos anteriores à publicação da Lei nº 

14.017/2020, e que não tenha recebido recurso proveniente da referida lei em Edital anterior, como 

também não tenha recebido qualquer subsídio previsto nos Incisos I e II desta mesma Lei, e que tiveram 

suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo Coronavírus; 

3.1.6 CATEGORIA 06 – Micro, pequenas empresas, grupos, coletivos ou organizações culturais, com CNPJ, 

contendo mais de 10 (dez) associados/dependentes, com sede em Amaraji, com ou sem fins lucrativos, 

que atuem efetivamente no setor cultural há pelos menos 02 (dois) anos anteriores à publicação da Lei 

nº 14.017/2020, e que não tenha recebido recurso proveniente da referida lei em Edital anterior, como 
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também não tenham recebido qualquer subsídio previsto nos Incisos I e II desta mesma Lei, e que 

tiveram suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo Coronavírus; 

3.2 Na etapa 02 (dois) a premiação contemplará 01 (uma) Produção Audiovisual, enquadrada no inciso III, artº 

2º da referida Lei Federal nº 14.017/2020, que contemplará em média 20 (vinte) agentes culturais, a saber: 

 

3.2.1 PRODUÇÃO AUDIOVISUAL – Produtoras, associações ou espaços culturais, com CNPJ, com sede 

em Amaraji, com ou sem fins lucrativos, que atuem efetivamente no setor cultural há pelos menos 02 

(dois) anos anteriores à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenha recebido recurso 

proveniente da referida lei em Edital anterior, como também não tenha recebido qualquer subsídio 

previsto nos Incisos I e II desta mesma Lei, que não tiveram suas propostas validadas em alguma das 

categorias da etapa 01 deste edital, e que tiveram suas atividades paralisadas devido à pandemia do 

novo Coronavírus; 

Esta produção audiovisual deverá contemplar em média 20 (vinte) agentes culturais, sabendo que a 

proponente pode apresentar documentação de 02 (dois) agentes culturais, para cada item, em que 

serão avaliados pela comissão responsável, contemplando apenas 01 (um) para compor a equipe do 

projeto, com melhor apresentação da atividade cultural, especificando seus prejuízos na área de 

eventos durante a pandemia, distribuídos da seguinte forma: 

 

• 01 Produtora / Associação / Espaço cultural, pessoa jurídica e proponente; 

• 01 Transmissão via internet, 02 pessoas física; 

• 01 Sonorização, 02 pessoas física; 

• 01 Iluminação, 02 pessoas física; 

• 01 Decoração, 02 pessoas física; 

• 02 grupos, com 03 componentes, pessoa física; 

• 05 Artistas da música, pessoa física; 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Estão habilitadas a participar da PREMIAÇÃO AMARAJI AUXÍLIO CULTURAL, os trabalhadores(as), 

agentes culturais, micro e pequenas empresas, das cadeias produtivas das artes e cultura de Amaraji, das 

mais diversas áreas/categorias, (Artesanato, Música, Povos Tradicionais, Entidades, Comunidades), 

pessoas físicas, maiores de 18 anos, pessoas jurídicas, de natureza cultural e MEI – Micro Empreendedor 

Individual. 

4.2 O MEI poderá participar deste certame, desde que se trate do trabalhador/a inscrito/a, não podendo figurar 

como representante de banda, só havendo a possibilidade de contemplação caso possua a finalidade de 

natureza cultural. 

4.3 Cada candidato só poderá participar de uma única e exclusiva categoria. Em caso de duas ou mais 

propostas, caber-lhe-á o direito de opção de maior interesse, devendo renunciar às demais propostas. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 O Edital e os anexos estarão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Amaraji 

(www.amaraji.pe.gov.br), que deverão ser preenchidos, impressos e assinados, acompanhados da 

documentação solicitada para a categoria escolhida, envelopada e entregue na sede da Secretaria de 

Cultura, de acordo com o cronograma disposto no referido edital e divulgado nas redes oficiais da 

Prefeitura Municipal de Amaraji. 
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5.2 Os documentos e as cópias exigidas no edital, obrigatoriamente, devem ser entregues junto à 

documentação no ato da inscrição, em envelope lacrado, que será conferido no ato do recebimento. 

 

 

5.3 Dos documentos necessários para inscrição, nas categorias: 

• Formulário de Inscrição devidamente preenchido e Anexos (disponíveis no Site Oficial da Prefeitura 

Municipal de Amaraji); 

• Cópia do comprovante de endereço atual no nome do proponente (água/energia/telefone), ou no nome 

dos pais, ou contrato de locação assinado e reconhecido em cartório, com no máximo 01 (um) ano, ou 

declaração de imóvel alugado assinado pelo titular, reconhecido em cartório, com data atual; 

Obs: O contrato ou declaração deverá conter cópia do comprovante de endereço. 

• Cópia do RG e CPF do proponente pessoa física ou do(s) dirigente(s) da pessoa jurídica; 

• Cópia da certidão de nascimento do(s) dependente(s), e/ou comprovação/declaração de associado(s), 

se pessoa física; 

• Cópia do Cartão de CNPJ da Pessoa Jurídica (só para empresas); 

• Cópia do Contrato Social da Pessoa Jurídica (só para empresas); 

• Cópia do comprovante de endereço atual da sede em nome da PJ (água/energia/telefone), ou contrato 

de locação assinado e reconhecido em cartório, com no máximo 01 (um) ano, ou declaração de imóvel 

alugado com assinatura do titular, reconhecido em cartório, com data atual; 

Obs: O contrato ou declaração deverá conter cópia do comprovante de endereço. 

• Cópia da comprovação de associado(s), se pessoa jurídica, (estatuto/ata); 

• Comprovações de atividades e tempo de atuação na área, correspondente à categoria de inscrição 

(folder, fotos, vídeo, cartazes, programas, clipagem, links, declarações de entidades, notas fiscais, 

entre outras que se enquadrem); 

• Cópia do CPCA – Cadastro de Produtores Culturais de Amaraji, disponível na Secretaria de Cultura; 

 

5.4 Dos documentos necessários para inscrição na Produção Audiovisual: 

5.4.1 – Da empresa: 

• Formulário de Inscrição devidamente preenchido e Anexos (disponíveis no site); 

• Cópia do Cartão de CNPJ da Pessoa Jurídica; 

• Cópia do Contrato Social da Pessoa Jurídica; 

• Cópia do comprovante de endereço atual da sede em nome da PJ (água/energia/telefone), ou contrato 

de locação assinado e reconhecido em cartório, com no máximo 01 (um) ano, ou declaração de imóvel 

alugado com assinatura do titular, reconhecido em cartório, com data atual; 

Obs: O contrato ou declaração deverá conter cópia do comprovante de endereço. 

• Cópia do RG e CPF do(s) dirigente(s) da pessoa jurídica; 

• Comprovações de atividades e tempo de atuação na área, correspondente a categoria de inscrição 

(folder, fotos, vídeo, cartazes, programas, clipagem, links, declarações de entidades, notas fiscais, 

entre outras que se enquadrem); 

• CND Municipal; 

• CRF Estadual / E-fisco; 

• Certidão Conjunta da União; 

• CRF – FGTS; 
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• CNDT; 

• Cópia do CPCA – Cadastro de Produtores Culturais de Amaraji, disponível na Secretaria de Cultura; 

 

 

5.4.2 – Dos produtores culturais e artistas: 

• Cópia do RG e CPF 

• Cópia do comprovante de endereço atual no nome do proponente (água/energia/telefone), ou no nome 

dos pais, ou contrato de locação assinado e reconhecido em cartório, com no máximo 01 (um) ano, ou 

declaração de imóvel alugado assinado pelo titular, reconhecido em cartório, com data atual; 

Obs: O contrato ou declaração deverá conter cópia do comprovante de endereço. 

• Comprovações de atividades e tempo de atuação na área, correspondente a categoria de inscrição 

(folder, fotos, vídeo, cartazes, programas, clipagem, links, declarações de entidades, notas fiscais, 

entre outras que se enquadrem); 

• Cópia do CPCA – Cadastro de Produtores Culturais de Amaraji, disponível na Secretaria de Cultura; 

 

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1 A Premiação Amaraji Auxilio Cultural contemplará, em média, 55 (cinquenta e cinco) propostas, com um 

investimento total de R$ 85.340,80 (oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos), 

distribuídos da seguinte forma: R$ 68.300,00 (sessenta e oito mil e trezentos reais) na etapa 01, para uma 

média de 35 (trinta e cinco) propostas e outro no valor de R$ 17.040,80 (dezessete mil, quarenta reais e 

oitenta centavos) na etapa 02, para 01 proposta, que contemplará em média 20 (vinte) agentes de cultura. 

6.2 A distribuição seguirá as seguintes tabelas, com as etapas, quantitativo de beneficiários, valor individual e 

valor total: 

 

Etapa 01: 

CATEGORIA BENEFICIÁRIOS V. INDIVIDUAL V. TOTAL 

01 08 862,50 6.900,00 

02 13 1.300,00 16.900,00 

03 05 2.300,00 11.500,00 

04 05 3.000,00 15.000,00 

05 02 4.000,00 8.000,00 

06 02 5.000,00 10.000,00 

Total de beneficiados 35 R$ 68.300,00 

Etapa 02: 

AGENTES QUANTIDADES BENEFICIÁRIOS V. INDIVIDUAL V. TOTAL 

Produtora 01 01 2.600,00 2.600,00 

Transmissão 01 02 1.300,00 1.300,00 

Sonorização 01 02 2.200,00 2.200,00 

Iluminação 01 02 1.800,00 1.800,00 

Decoração 01 02 1.500,00 1.500,00 

Grupos 02 06 1.800,00 3.600,00 

Artistas 05 05 780,00 3.900,00 

Outros Notas e recibos  140,80 

Total de beneficiados 20 R$ 17.040,80 
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7. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 

7.1 O valor total da premiação será distribuído obedecendo às quantidades disponibilizadas por cada etapa. Se 

o valor total disponibilizado não for utilizado em alguma determinada categoria, por falta de quantitativo de 

proponentes, ele será distribuído entre outra(s) com maior número de inscrições. 

7.2 Se não houver uma totalização de inscrições por proponentes, na etapa 01, para uso da premiação 

disponibilizada, a sobra de valor será revertida automaticamente para a etapa 02, contemplando maior 

número de artistas a serem beneficiados pela produção audiovisual; 

7.3 Se houver número maior de proponentes inscritos em uma determinada categoria, o formato de 

classificação ou desempate (caso haja necessidade), ocorrerá na seguinte ordem: 

• Primeiro: Maior tempo de atividade cultural comprovada; 

• Segundo: Maior idade do proponente; 

7.4 Os valores deverão ser depositados em conta do titular da inscrição, pessoa física, e se pessoa jurídica, 

em conta da empresa, não podendo ser conta de terceiros, cônjuges ou representantes legais. 

 

8. DOS IMPEDIMENTOS 

8.1 Não poderão efetuar inscrições para este edital de premiação, na etapa 01, pessoas ou empresas que já 

foram contempladas no edital anterior deste mesmo auxilio cultural, cônjuges/parentes sanguíneos ou 

afins, até 2º grau ou por adoção, do edital anterior ou de qualquer proponente deste edital, bem como, 

membros da Comissão de Seleção das Propostas, e os que possuam cargos eletivos do executivo e 

legislativo municipal e outros. 

8.2 Não poderão efetuar inscrições para este edital de premiação, na etapa 02, pessoas ou empresas que já 

foram contempladas no edital anterior deste mesmo auxilio cultural, cônjuges/parentes sanguíneos ou 

afins, até 1º grau, do edital anterior ou de qualquer proponente homologado neste edital na etapa 01, bem 

como, membros da Comissão de Seleção das Propostas e os que possuam cargos eletivos do executivo 

e legislativo municipal e outros. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO – ETAPA 01 DATA 

Publicação do Edital 30 de outubro 

Recebimento das Propostas 03 a 12 de novembro 

Análise das Propostas 15 a 19 de novembro 

Resultado preliminar da Análise das Propostas 22 de novembro 

Recursos ao resultado da Análise 23 e 24 de novembro 

Julgamento dos Recursos 25 de novembro 

Resultado Final das Propostas Classificadas 30 de novembro 

Assinatura do Termo de Compromisso e Premiação 
das Propostas Habilitada 

3 de dezembro 
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DESCRIÇÃO – ETAPA 02 DATA 

Publicação do Edital 30 de outubro 

Recebimento das Propostas 03 a 12 de novembro 

Análise das Propostas 15 a 19 de novembro 

Resultado preliminar da Análise das Propostas 22 de novembro 

Recursos ao resultado da Análise 23 e 24 de novembro 

Julgamento dos Recursos 25 de novembro 

Resultado Final das Propostas Classificadas 30 de novembro 

Realização da Ação (LIVE) 11 de dezembro 

Premiação da Proposta Habilitada Período de 13 a 17 de dezembro - após 
a realização da live 

Entrega de Relatório de Execução 28 de dezembro 

 

*A Produção Audiovisual (live) será programada pela Secretaria de Cultura. 

 

10. DAS ANÁLISES 

10.1 As propostas apresentadas serão avaliadas e classificadas pela Comissão de Seleção de Propostas, 

especialmente designada no Decreto Municipal que determina a distribuição dos recursos 

remanescentes, em conta, oriundos da Lei Aldir Blanc, como auxilio cultural, em beneficio aos 

trabalhadores(as), agentes culturais, grupos, entidades e organizações culturais, composta por:  

 

• 01 representante do jurídico municipal; 

• 02 representantes da prefeitura municipal; 

• 01 representante do setor de licitação; 

• 01 representante do legislativo municipal; 

• 02 representantes da secretaria de cultura; 

 

10.2 Toda e qualquer análise deverá ser acompanhada e coordenada pela Secretaria de Cultura, Turismo e 

Juventude, como também a execução do que se pede este Edital. 

11. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

11.1 Entende-se por prestação de conta o demonstrativo da execução física da ação prevista mediante juntada 

do acervo pertinente, de relatórios e de outros documentos, quando for o caso, o demonstrativo da 

aplicação dos recursos organizado pelo beneficiário, em processo específico, acompanhado dos 

documentos comprobatórios das despesas (vídeos, registros fotográficos e fonográficos, recibos, notas 

fiscais, etc). 

11.2 Caberá à Secretaria de Cultura realizar a análise das prestações de contas de que tratam o edital e a Lei 

Federal, nos artigos e incisos, especificar os prazos, a forma e documentos que deverão compor o 

processo de prestação de contas a serem observados pelos beneficiários dos recursos. 

11.3 A ausência de prestação de contas sujeitará o beneficiário às sanções previstas nas leis administrativas, 

civis e penais. Evidenciada irregularidade ou inexecução parcial ou total do objeto, a Secretaria de Cultura 

deverá determinar: a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade; 
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11.4 É de inteira obrigatoriedade garantir como contrapartida, após o reinicio de suas atividades, a realização 

de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços 

públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares e coordenadas pela gestão pública 

de cultura local. 

11.5 A data de recebimento para prestação de contas, deverá seguir a data limite que diz o Decreto do 

Congresso Nacional, bem como o decreto federal nº 10.751, de 22 de julho de 2021, ou de acordo com a 

necessidade da Secretaria de Cultura local. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 O presente edital estará à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Amaraji, 

www.amaraji.pe.gov.br. 

12.2 As propostas recebidas neste edital, por fim de avaliação, homologadas ou não, juntamente com a 

documentação e seus anexos, serão arquivadas, sem permissão de acesso do conteúdo a quem possa 

interessar; 

12.3 A inscrição do proponente implicará na prévia e integral aceitação de todas as normas presentes neste 

edital e seus anexos. 

12.4 Os casos omissos serão decididos pela Secretaria de Cultura de Amaraji e pela Comissão de Seleção das 

Propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 9 - 

 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

ASSINALE A ALTERNATIVA DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO: 

(     ) PESSOA FÍSICA 

(     ) PESSOA JURÍDICA 

 

1. Identificação do Proponente PF: 

Nome  

RG  

CPF  

Data de Nascimento  

Endereço Completo  

Contato  

E-mail  

 

1.1 Identificação do Proponente PJ: 

Nome  

CNPJ  

Endereço Completo  

Nome do 
Responsável 

 

RG  

CPF  

Data de Nascimento  

Endereço Completo  

Contato  

E-mail  

 

2. Identificação do(s) dependente(s): 

Ord. Nome D. Nasc. RG CPF Doc. Comprovação 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

(     ) Se mais dependentes, preencher em folha a parte e anexar: 
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3. Assinale APENAS UMA das categorias de acordo com o segmento cultural de atuação: 

Ord. Categoria Marque um X na 

categoria pretendida 

01 

CATEGORIA 01 – Trabalhadores(as), pessoa física, com emprego formal e que faça 
arte ou cultura como complemento salarial, residentes e domiciliados em Amaraji, 
que atuem efetivamente no setor cultural, há pelo menos 02 (dois) anos anteriores 
à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenham recebido recurso proveniente 
da referida lei em Edital anterior, como também não tenham recebido qualquer 
subsídio previsto dos Incisos I e II desta mesma Lei, e que tiveram suas atividades 
paralisadas devido à pandemia do novo Coronavírus; 

 

02 

CATEGORIA 02 – Trabalhadores(as), pessoa física, sem dependentes, residentes 
e domiciliados em Amaraji, que atuem efetivamente no setor cultural, há pelo menos 
02 (dois) anos anteriores à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenham 
recebido recurso proveniente da referida lei em Edital anterior, como também não 
tenham recebido qualquer subsídio previsto dos Incisos I e II desta mesma Lei, e 
que tiveram suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo Coronavírus; 

 

03 

CATEGORIA 03 – Trabalhadores(as), grupos, coletivos ou organizações culturais, 
sem CNPJ, com até 02 (dois) dependentes, residentes e domiciliados em Amaraji, 
que atuem efetivamente no setor cultural há pelo menos, 03 (três) anos anteriores à 
publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenham recebido recurso proveniente 
da referida lei em Edital anterior, como também não tenham recebido qualquer 
subsídio previsto dos Incisos I e II desta mesma Lei, e que tiveram suas atividades 
paralisadas devido à pandemia do novo Coronavírus; 

 

04 

CATEGORIA 04 – Trabalhadores(as), grupos, coletivos ou organizações culturais, 
sem CNPJ, com mais de 03 (três) dependentes, residentes e domiciliados em 
Amaraji, que atuem efetivamente no setor cultural, há pelo menos 04 (quatro) anos 
anteriores à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não tenham recebido recurso 
proveniente da referida lei em Edital anterior, como também não tenham recebido 
qualquer subsídio previsto dos Incisos I e II desta mesma Lei, e que tiveram suas 
atividades paralisadas devido à pandemia do novo Coronavírus; 

 

05 

CATEGORIA 05 – Micro, pequenas empresas, grupos, coletivos ou organizações 
culturais, com CNPJ, contendo até 10 (dez) associados/dependentes, com sede em 
Amaraji, com ou sem fins lucrativos, que atuem efetivamente, no setor cultural há 
pelo menos, 02 (dois) anos anteriores à publicação da Lei nº 14.017/2020, e que 
não tenham recebido recurso proveniente da referida lei em Edital anterior, como 
também não tenham recebido qualquer subsídio previsto dos Incisos I e II desta 
mesma Lei, e que tiveram suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo 
Coronavírus; 

 

06 

CATEGORIA 06 – Micro, pequenas empresas, grupos, coletivos ou organizações 
culturais, com CNPJ, contendo mais de 10 (dez) associados/dependentes, com sede 
em Amaraji, com ou sem fins lucrativos que atuem efetivamente no setor cultural, há 
pelos menos, 02 (dois) anos anterior a publicação da Lei nº 14.017/2020, e que não 
tenham recebido recurso proveniente da referida lei em Edital anterior, como 
também não tenham recebido qualquer subsídio previsto dos Incisos I e II desta 
mesma Lei, e que tiveram suas atividades paralisadas devido à pandemia do novo 
Coronavírus; 

 

07 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL – Produtoras, associações ou espaços culturais, com 
CNPJ, com sede em Amaraji, com ou sem fins lucrativos, que atuem efetivamente 
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no setor cultural, há pelos menos, 02 (dois) anos anteriores à publicação da Lei nº 
14.017/2020, e que não tenham recebido recurso proveniente da referida lei em 
Edital anterior, como também não tenham recebido qualquer subsídio previsto dos 
Incisos I e II desta mesma Lei, que não tiveram suas propostas validadas em alguma 
das categorias da etapa 01 deste edital, e que tiveram suas atividades paralisadas 
devido à pandemia do novo Coronavirus; 

 

4. Dados sobre a atuação do Proponente: 

4.1 Descrever as atividades desenvolvidas pelo candidato 

 

 

 

 

 

 

 

Anexar cópias da documentação, bem como fotos e registros que comprovem a atuação do candidato 

descrito acima. 

 

5. Dados Bancários para recebimento da premiação: 

Banco  

Agência  

Conta com dígito  

Tipo de conta (    ) Corrente   (    ) Poupança    (    ) Digital 

Nome Completo  

 

6. O Proponente está ciente de que todas as informações descritas nesta inscrição deverão estar 

comprovadas no Portfólio, para que seja possível avaliar a candidatura na Fase de Seleção, de acordo 

com este Edital. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

Declaro ciência acerca de necessidade de prestação de contas sobre o recurso recebido de premiação 

“PREMIAÇÃO AMARAJI AUXÍLIO CULTURAL”, proveniente dos valores remanescentes do auxílio da Lei 

Aldir Blanc, a qual me comprometo, nesta declaração, a proceder com a realização em bens/serviços garantidos 

como contrapartida após o reinicio de suas atividades, bem como a realizar as atividades destinadas, 

prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de 

forma gratuita, em intervalos regulares e coordenadas pela gestão pública de cultura local, de acordo com os 

prazos determinados pelo Decreto do Congresso Nacional, ou de acordo com a necessidade da Secretaria de 

Cultura local. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021 
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ANEXO III 

AUTODECLARAÇÃO 

 

 

Declaro para os devidos fins de direito que eu ________________________________________, inscrito sobre 

o CPF de nº ___________________ e RG sob nº ___________________, residente a Rua 

_________________________________________________________ nº ____ - Bairro: 

___________________________, Cidade: ________________________ UF: _______, tive os meus serviços 

prejudicados durante a pandemia por tais motivos de 

_________________________________________________________________, devido ao novo coronavírus 

– COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA 

 

 

Declaro para os devidos fins de direito que eu ________________________________________, inscrito sobre 

o CPF de nº ___________________ e RG sob nº ___________________, residente a Rua 

_________________________________________________________ nº ____ - Bairro: 

___________________________, Cidade: ________________________ UF: _______, realizo trabalhos 

culturais há mais de ______ ( __________________________________ ) meses, informalmente, 

imediatamente anteriores à data de publicação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, mediante 

comprovação através de fotos, vídeos ou links de redes sociais. Atendendo ao inciso I do Art. 6º desta mesma 

lei. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

ASSINALE A ALTERNATIVA DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO: 

(     ) PESSOA FÍSICA 

(     ) PESSOA JURÍDICA 

 

*não rasurar 

Nome Completo / 
Razão Social 

 
 

Nome Artístico / Social / 
Fantasia 

 

Se Jurídica, nome do 
responsável 

 

Gênero 

(     ) Masculino 
(     ) Feminino 
(     ) Prefiro não dizer 
(     ) Outros 

BREVE apresentação: 
Diga o que você faz, seja 
objetivo 

 

Onde está localizado 
(     ) Zona Urbana 
(     ) Zona Rural 

Tempo de atividade 
cultural artística 

(     ) Até 2 anos 
(     ) Entre 2 e 4 anos 
(     ) Acima de 4 anos 

HISTÓRICO: 
Descreva de modo 
objetivo a sua trajetória 

 

Quantidade de 
dependentes / Integrantes 
/ Associados 

 

Endereço Completo da PF 
ou do representante PJ 
(Rua,Nº,Bairro,Cidade,UF) 

 
 

Tipo de imóvel PF 
(     ) Próprio 
(     ) Alugado 
(     ) Cedido 

Endereço Completo PJ 
(Rua,Nº,Bairro,Cidade,UF 

 
 
 

Tipo de imóvel PJ 
(     ) Próprio 
(     ) Alugado 
(     ) Cedido 
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(     ) Imóvel em nome dos sócios 

Contatos da PF ou 
representante PJ 

(     ) Fixo  ______________ 
(     ) Celular  _________________ 
(     ) WhatsApp  _______________ 

Contatos PJ 
(     ) Fixo  ______________ 
(     ) Celular  _________________ 
(     ) WhatsApp  _______________ 

E-mail 
PF - _________________________________________________ 
PJ - _________________________________________________ 
Representante PJ - _____________________________________ 

Redes Sociais 

(     ) Instagran - _________________________________________ 
(     ) Facebook - ________________________________________ 
(     ) Twitter - ___________________________________________ 
(     ) Youtube - _________________________________________ 
(     ) Outros - ___________________________________________ 

Documentos da PF ou do 
representante PJ 

(     ) RG ___________________ 
(     ) CPF _____________________ 
(     ) CNH ______________________ 

CNPJ 
 
 

Data de Nascimento        /         / 

Portador de alguma 
deficiência? 
(Se PF) 

(     ) Não 
(     ) Sim, qual ? 

PESSOA FÍSICA 
SELECIONE os ramos de 
atividade cultural que você 
exerce: 
(Permite mais de uma 
seleção) 
 
 
 
 
 
 

(     ) Ator 
(     ) Produtor 
(     ) Artesão 
(     ) Palhaço 
(     ) Decorador 
(     ) Ilustrador 
(     ) Bailarino 
(     ) Maestro 
(     ) Escritor 
(     ) Iluminador 
(     ) Palestrante 
(     ) Cantor Solo 
(     ) Técnico de Som 
(     ) Blogueiro Cultural 
(     ) Arranjador 
(     ) Fotógrafo 
(     ) Editor 
(     ) Desenhista 
(     ) Figurinista 
(     ) Moda 
(     ) Artista Plástico 
(     ) Instrumentista 
(     ) Jornalista Cultural 
(     ) Cenógrafo 
(     ) Escultor 
(     ) Músico - Toca em grupos ou bandas 
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(     ) Costureira 
(     ) Mestre Popular 
(     ) Gastronomia Popular 
(     ) Povos Tradicionais (Etnias) 
(     ) Outros: ___________________________________________ 

PESSOA JURÍDICA 
SELECIONE os 
seguimentos de atividade 
cultural representada pela 
empresa: 
(Permite mais de uma 
seleção) 

 

(     ) Artes cênicas – teatro, dança, circo, ópera, musicais, e outras 
manifestações 

(     ) Artes visuais – pintura, escultura, fotografia, artes digitais, 
entre outras 

(     ) Jogos eletrônicos e audiovisual, incluindo rádio e televisão de 
caráter educativo e cultural, com ou sem fim lucrativos 

(     ) Música 
(     ) Livro, escrita ou literatura 
(     ) Patrimônio material e imaterial cultural, histórico e artístico, 

arquivo e demais acervos 
(     ) Museu 
(     ) Manifestações de cultura popular 
(     ) Artesanato, cultura digital, designer, moda e gastronomia 
(     ) Escola de música, capoeira e dança 
(     ) Centros artísticos, culturais e de feiras de arte 
(     ) Outros: ___________________________________________ 

Seguimento Principal? 
 
 

Descreva as principais 
atividades desenvolvidas 
pela empresa - PJ 

 

Recebeu Auxilio 
Emergencial do Governo 
Federal? 

(     ) Sim, qual: _________________________________________ 
(     ) Não 

Esta Recebendo algum 
Benefício previdenciário? 

(     ) Sim, qual: _________________________________________ 
(     ) Não 

Possui algum vínculo 
empregatício? 

(     ) Sim, qual: _________________________________________ 
(     ) Não 

Possui cadastro no Bolsa 
Família? 

(     ) Sim 
(     ) Não 

Trabalha como Formação 
Cultural? 

(     ) Sim, qual:__________________________________________ 
(     ) Não 

Algum link de 
comprovação cultural? 

(     ) Sim 
(     ) Não 

 

# O objetivo desse cadastro é recolher dados para a Lei de Auxilio Cultural de Amaraji, Estado de Pernambuco; 

# Será obrigatória a entrega de toda documentação solicitada e comprovação cultural; 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 
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Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021 

 

 

ANEXO VI – Apenas para Produção Audiovisual 

DECLARAÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA 

 

 

Declaro para os devidos fins de direito que eu ________________________________________, inscrito sobre 

o CPF de nº ___________________ e RG sob nº ___________________, residente a Rua 

_________________________________________________________ nº ____ - Bairro: 

___________________________, Cidade: ________________________ UF: _______, realizo trabalhos 

culturais há mais de ______ ( __________________________________ ) meses, informalmente, 

imediatamente anteriores à data de publicação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, mediante 

comprovação através de fotos, vídeos ou links de redes sociais. Atendendo ao inciso I do Art. 6º desta mesma 

lei. Que estou à disposição da Produtora/Associação ______________________________________ para 

prestar serviços culturais do edital da Prefeitura Municipal de Amaraji, etapa 02, conforme artigos e tudo que 

se pede. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

Amaraji/PE, _____ de _________________ de 2021 

 


