
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU 
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO. 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005 - EDITAL DE PREMIAÇÃO CULTURAL 
DONA OLGA DE SANTANA BATISTA 

 
 
DISPÕE SOBRE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 
REALIZADORES DA CULTURA DE IGARASSU. 
 
 

1. PREÂMBULO 

1. A Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de Igarassu lança o Edital 

de Premiação Cultural Dona Olga de Santana Batista destinando R$ 292.000,00 

(duzentos e noventa e dois mil reais) para, pelo menos, 106 (cento e seis) iniciativas 

que visam fortalecer e dar visibilidade a cadeia produtiva dos trabalhadores da 

cultura, respeitando os princípios da transparência, isonomia, legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, equilíbrio na distribuição dos 

recursos, gratuidade e acesso à inscrição.  

1.1. Este edital de premiação respeita a Lei Federal n° 14.017/2020, que destinou 3 

bilhões à cultura e reconhece o caráter emergencial das ações, o Decreto Federal n° 

10.464/2020 e o Decreto Municipal 079/2020 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O Prêmio Cultural Dona Olga de Santana Batista, destina-se a reconhecer, 

valorizar e fortalecer as atividades desenvolvidas pelos agentes da cultura de 

Igarassu, em quaisquer linguagens, estimulando suas diversidades, como elementos 

importantes da economia da cultura, através de projetos que prevejam a contratação 

dos diversos profissionais que atuam na cadeia produtiva das artes e da cultura, 

sejam eles de produção, promoção, técnica e atuação, dentre outros.   

2.2. Entende-se como agente da cadeia produtiva das artes e da cultura toda e 

qualquer pessoa que 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 a este edital de 

premiação.  

2.3. Serão premiados em âmbito municipal, pelo menos, 106 (cento e seis)  artistas 

de relevância cultural ( mais de 10 anos desenvolvendo atividades e passando seus 

saberes), grupos e coletivos, produtores e artistas independentes, por meio da 

destinação de recursos que viabilizem a manutenção dos seus trabalhos e ajuda 

mediante a pandemia. 

 

3. DAS CATEGORIAS  

3.1. Este Prêmio contemplará 04 (quatro) categorias distintas, a saber:  

3.1.1. Categoria A – Artistas de Grande Relevância,,  com mais de 10 anos de 

atividades em Igarassu PE, que atuem efetivamente, no setor cultural, há mais de 10 

anos anterior a publicação da Lei n° 14.017/2020  que estejam cadastrados e 

homologados no cadastro municipal.  

3.1.2. Categoria B - Grupos, coletivos ou organizações culturais, com ou sem CNPJ, 

com mais de 5 anos de atividades em Igarassu PE, que atuem efetivamente, no 

setor cultural, há, pelo menos, 05 anos anterior a publicação da Lei n° 14.017/2020 e 

que estejam cadastrados e homologados no cadastro cultural;  

3.1.3. Categoria C – Artistas individuais culturais, pessoa física, com mais de 2 anos 

de atividades em Igarassu PE, que atuem efetivamente, no setor cultural, há, pelo 

menos, 2 anos anterior a publicação da Lei n° 14.017/2020 e que estejam 

cadastrados e homologados no cadastro cultural;   

3.1.4. Categoria D – Produtores culturais, com ou sem CNPJ que atuem 

efetivamente, no setor cultural, há, pelo menos, 02 anos anterior a publicação da Lei 

n° 14.017/2020, que estejam cadastrados e homologados no cadastro cultural;  

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Estão habilitadas a participar do Prêmio Cultural Dona Olga de Santana 

Batista, os agentes da cadeia produtiva das artes e da cultura de Igarassu, das mais 

diversas linguagens artísticas e culturais, pessoas físicas (maiores de 18 anos), 

pessoas jurídicas e MEI – Micro Empreendedor Individual, de natureza cultural. 



 

 

4.2. O MEI poderá participar deste certame, desde que se trate do agente inscrito, 

não podendo figurar como representante de banda, como também só será aceito se 

sua finalidade for de natureza cultural.  

 

5. DAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS 

 

5.1. Terão reservas de, até, 10% ,no conjunto total, para projetos propostos por: 

 Mulheres trans ou travestis, homens trans ou pessoas não binárias; Pessoas 

negras; Mulher monoparental; Pessoas idosas; Pessoas com deficiências. 

 

7. DA PREMIAÇÃO  

7.1. O Prêmio Cultural Dona Olga de Santana Batista, para os agentes das artes e 

da cultura de Igarassu contemplará, pelo menos, 106 (cento e seis) propostas, com 

um investimento de R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais).  

7.2. A distribuição dos recursos será realizada de acordo com os seguintes valores e 

quantitativos  contemplados:  

CATEGORIA QUANTIDADE DE 

BENEFICIÁRIOS 

VALOR 

INDIVIDUAL 

TOTAL 

A 10 5.000,00 50.000,00 

B 15 5.000,00 75.000,00 

C 76 2.000,00 152.000,00 

D 5 3.000,00 15.000,00 

TOTAL 106  292.000,00 

7.3 Os prêmios concedidos às pessoas físicas terão obrigatoriedade a retenção na 

fonte do valor do Imposto de Renda correspondente à alíquota conforme determina 

o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – MAFON, à época do pagamento. 

 

8. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS  

8.1. O valor total dos prêmios será distribuído obedecendo as quantidades 

disponibilizadas por categoria. Se o valor total não for utilizado em uma determinada 

categoria, ele será distribuído entre as outras com maior número de inscrições. Será 



 

 

garantido um percentual de até 10% do total da premiação para as reservas do item 

5.1.  

 
9. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
9.1 Os recursos financeiros que serão disponibilizados para execução do objeto 
serão definidos de acordo com a programação orçamentária. 
 
9.2. A programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria, 
a fim de assegurar a transferência dos recursos financeiros a ser pactuada é a 
seguinte:  
 
ORGÃO 44.000 – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO 
UNIDADE  44,300 – SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA 
AÇÃO – 44.000 
ELEMENTO DE DESPESA: 339131 
FONTE: 002 

 

 

10. DAS INSCRIÇÕES  

10.1. As inscrições ficarão abertas por um período de 30 dias corridos, contados a 

partir da data de publicação do Edital no Diário Oficial do Município e Diário oficial da 

AMUPE. 

10.2. As propostas devem ser entregues no envelope fechado e contendo o anexo I, 

fixada na frente , de segunda a sábado, das 8h às 13h na Secretaria de Turismo, 

Cultura e Patrimônio, . 

10.3. Serão aceitas inscrições orais, para as pessoas com dificuldades na escrita, 

desde que, sejam respondidos todos os itens do formulário de inscrição e anexados 

ou impressos os demais documentos. Podem ser gravados no celular, em forma de 

áudio ou vídeo em  CD, DVD ou Pen Drive. 

10.4. Cada candidato poderá apresentar somente uma cadastro para a seleção. Na 

hipótese de haver mais de uma inscrição por candidato, será considerada a última 

inscrição enviada. Os materiais das inscrições anteriores serão descartados.   

10.5. A proposta deverá ser encaminhada, acompanhada dos seguintes documentos 

necessários para inscrição:  

• Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Anexo II); 



 

 

• Para Grupos, coletivos e organizações culturais Ata de nomeação (Anexo III); 

• Comprovante de endereço do proponente;  

• Cópia do RG e CPF do proponente Pessoa Física ou do(s) dirigente(s) da Pessoa 

Jurídica;  

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

• Contrato Social da Pessoa Jurídica (só para empresas) 

• Comprovações de atividades, correspondente a Categoria de Inscrição (folder, 

fotos,cartazes, programas, clipagem, declarações de entidades, dentre outras)  

• CND municipal, CND Estadual, Certidão CND Federal, FGTS e CNDT. 

 

11. DA COMISSÃO DE ANÁLISE, DO PROCESSO DE SELEÇÃO/CRITÉRIOS E 

DOS RECURSOS 

11.1. Os projetos serão analisados, classificados e selecionados por uma comissão 

formada por 03 (três) pareceristas, selecionado na Chamada Publica de 

Assessoramento técnico nº 004 

 

11.2. Serão considerados os seguintes critérios para seleção das propostas:  

1. Comprovação de tempo exercendo a atividade a ser premiada; 

2. Relevância cultural;  

3. Atividades desenvolvidas; 

4. Desenvolvimento Cultural: 

11.3. Só caberá recurso no período de 3 dias após a publicação do presente edital.  

 

12. DOS IMPEDIMENTOS 

12.1. Não poderão efetuar inscrições para este edital de premiação, servidores 

públicos, Contratados e Comissionados da Prefeitura Municipal de Igarassu, seus 

cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 2º grau ou por adoção, bem como, 

membros da Comissão de Seleção das Propostas, Instituições integrantes do 

“Sistema S” (SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEST, SENAT, SEBRAE, SENAR. 

 

13. CALENDÁRIO 



 

 

Ato/Procedimento Prazo/Data 

Publicação do Edital de Chamamento Público 28/10/2020 

Recebimento das Propostas/ Projetos 28/10/2020 - 24/11/2020 

Início das Análises das Propostas 18/11/2020 - 26/11/2020 

Resultado preliminar 01/12/2020 

Interposição de Recursos 02/12/2020 - 04/12/2020 

Análise dos recursos 05/12/2020 – 07/12/2020 

Resultado Final 08/12/2020 

 

 

 

 

 

Igarassu- PE,  28 de Outubro de 2020 

 

 

Márcio Rodrigues 

Secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDITAL Nº. 005/2020 – PREMIAÇÃO CULTURAL DONA OLGA DE 
SANTANA BATISTA 

 
ANEXO I 

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE 
 

 

Nome: 

CPF / CNPJ: 

Categoria:  

(   ) Categoria A -  Artistas de Grande Relevância 

(   ) Categoria B -  Grupos, coletivos ou organizações culturais 

(   ) Categoria C - Artistas individuais culturais    

(   ) categoria D - Produtores Culturais 

 

 

 

 
 
Protocolo nº. __________/2020 
 
Assinatura do Requerente: ______________________________ 
 
Data de solicitação: ______________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDITAL Nº. 005/2020 – PREMIAÇÃO CULTURAL DONA OLGA DE 
SANTANA BATISTA  

ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO E MEMORIAL DO CANDIDATO 
 

 
1. Nome: ___________________________________________________________ 

2.RG:   _______________________              Órgão Emissor: __________________ 

3. CPF: _______________________________ 

4. Endereço: ________________________________________________________  

Bairro: _____________________________________________________________  

Cidade: ____________________________________________________________  

Estado: ____________________________________________________________  

CEP: ______________________________________________________________  

5. Telefone Fixo: (     ) ________________________  

6. Celular: (     ) _____________________________ 

7. Endereço Eletrônico (e-mail): __________________________________________  

9. Categoria   que vai participar? _______________________________  

 
10. Memorial do(a) Candidato(a) 

Descrição da Atividade Cultural (Qual é o seu fazer cultural, Início, 

Interrupções, retorno, se há transmissão do seu conhecimento, onde atua ou 

atuou, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribuição para formação de aprendizes e/ou para continuidade da 

prática 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo do Candidato(a) (Portfólio, reportagens, artigos, desenhos, vídeos, 

fotografias, links, etc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBS.: Toda a documentação exigida no item 10,  deverá ser anexada à 

inscrição. 

 

Igarassu- PE, _______ de __________________ de 2020. 
 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura de requerente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDITAL Nº. 005/2020 – PREMIAÇÃO CULTURAL DONA OLGA DE SANTANA 
BATISTA 

 
ANEXO III – Ata de nomeação de representante de Grupos, coletivos e 

organizações culturais. 
 

Nós, membros do grupo/coletivo/organizações culturais 
_________________________________, declaramos que, temos conhecimento da 
inscrição feita pelo(a) Sr.(a) 
_______________________________________________________________ para 
participar do Edital nº. 005/2020 – Premiação Cultural Dona Olga de Santana 
Batista. 
Ficando esse(a), responsável por receber o valor da premiação.  
Declaramos ter ciência de todas as regras do Edital e estamos de acordo com seus 
termos.  

 

ATA DE REPRESENTAÇÃO ASSINADA POR 2/3 DOS MEMBROS QUE 
COMPÕEM O GRUPO/COLETIVO/ESPAÇO ETC. 

 

Nome: 

RG:  Órgão emissor: 

Data de Nascimento:                 /       / CPF: 

Assinatura: 

 

Nome: 

RG:  Órgão emissor: 

Data de Nascimento:                 /       / CPF: 

Assinatura: 

 

Nome: 

RG:  Órgão emissor: 

Data de Nascimento:                 /       / CPF: 

Assinatura: 

 

Nome: 

RG:  Órgão emissor: 

Data de Nascimento:                 /       / CPF: 

Assinatura: 



 

 

 


