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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 
 EM ATENDIMENTO À LEI ALDIR BLANC 

 

A Prefeitura Municipal de Araruama, por intermédio da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SEDECTEL, 

por meio da Superintendência de Cultura, torna pública a abertura de 

inscrições online, entre 09 e 15 de Dezembro de 2020, para o Edital de 

Projetos Culturais, que selecionará propostas de pessoas Físicas e 

Representantes de Espaço/Coletivo/Empresa/Entidade Cultural de Araruama. 

Esta Chamada Pública disponibiliza recursos recebidos pelo Município 

de Araruama em atendimento ao previsto no inciso III do art. 2º da Lei Federal 

nº 14.017, de 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado 

de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020. 

A seleção de projetos observará o disposto no Decreto Federal 10.464, 

de 17 de agosto e 2020, no Decreto Municipal Nº188, de novembro de 2020 

(Operacionalização Municipal) e em conformidade com as condições e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos que se encontram 

disponíveis, integralmente, na página www.araruama.rj.gov.br. 

Os direitos culturais são direitos fundamentais protegidos pelo art. 215 

da Constituição Federal de 1988 e são garantidos pelo Município de Araruama 

no art. 172 da Lei Orgânica Municipal, que prevê desenvolvimento das 

ciências, das artes, das letras, e da cultura em geral. 

O presente Edital estabelece critérios para seleção e premiação da etapa 

de criação de projetos artísticos, culturais e/ou de ideias criativas nas mais 

diversas áreas das artes e da cultura, criadas por trabalhadoras e 

trabalhadores da cultura de Araruama, pessoas físicas, de forma individual ou 
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coletiva, com um valor total de R$ 406.000,00 (Quatrocentos e seis mil reais), 

de acordo com o seguinte cronograma: 

 

ETAPA PRAZO 

LANÇAMENTO DO EDITAL 09/12/2020 

INSCRIÇÕES 09/12/2020 até 15/12/2020 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA 
HABILITAÇÃO E TRIAGEM 

Até 17/12/ 2020 

RECURSO 18/12/2020 

RESULTADO DO RECURSO 21/12/2020 

RESULTADO DA SELEÇÃO 21/12/2020 

CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

 21 e 22 /12/2020 

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Até 31 / 12/ 2020 

REALIZAÇÃO DO PROJETO  01/ 01 / 2021 até 31 / 03 / 2021  

PRESTAÇÃO DE CONTAS Até 30 / 04 / 2021 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. A presente chamada pública será regida pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência; 

 

1.2. A abertura da presente chamada pública dar-se-á por meio do Diário 

Oficial Municipal, bem como através do endereço eletrônico da Prefeitura de 

Araruama http://www.araruama.rj.gov.br/, onde estarão disponíveis os anexos 

dessa chamada. 

 

1.3. As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por 

eventuais impugnações ou pedidos de esclarecimento, terão validade sobre 

todos os proponentes e serão publicadas em todos os veículos em que se deu 

a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 

propostas. 
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1.4. A convocação pública a que se refere este Edital poderá ser adiada, 

revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, 

devidamente comprovado ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia e ampla 

defesa e não gera obrigação de indenização. 

 
1.5. Informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação desta 

Chamada Pública poderão ser obtidos pelo e-mail: 

araruama.aldirblanc@gmail.com, durante o prazo de inscrição. Todas as 

respostas serão fornecidas, em até 05 (cinco) dias úteis, pela equipe da 

Superintendência Municipal de Cultura. 

 

1.6. Eventuais impugnações à presente Chamada Pública deverão ser 

encaminhadas para o endereço eletrônico araruama.aldirblanc@gmail.com, por 

escrito, até 3 (três) dias úteis antes do término do prazo de inscrição. 

 

1.7. Decairá do direito de impugnar o Edital perante a Administração o 

Proponente que não o fizer no prazo estabelecido no item acima. As 

impugnações posteriores a essa data não terão efeito de recurso. Somente 

serão aceitas as impugnações protocoladas na forma do item 2.6. 

 

 
2. DO OBJETO 

 
2.1. O objeto desta chamada pública é a seleção de projetos artísticos e 

culturais e aquisição de bens e serviços exclusivamente realizados no âmbito 

da Cidade de Araruama, observadas as indicações estabelecidas nos 

formulários, cujas definições fazem parte integrante desta chamada pública. 

 
2.2. Serão selecionados projetos artísticos e culturais nas seguintes áreas: 

arte educação, artes cênicas, capoeira, artes plásticas e visuais, artesanato, 

audiovisual, dança, gastronomia, literatura, moda, multimídia/transmídia, 



4 

 

 

música, patrimônio cultural material e imaterial, povos e comunidades 

tradicionais, produção cultural e outros. 

 

2.3. Serão financiados até 86 (oitenta e seis) propostas artísticas e culturais, 

desde que atendidas, em sua totalidade, as condições do edital e em respeito à 

ordem de classificação. 

 
2.4. O proponente das produções culturais e artísticas deverá ser pessoa 

física ou Grupo/Coletivo/Instituição/Espaço cultural representado por pessoa 

física, com pelo menos 2 (dois) anos de atuação comprovada na área artística 

e cultural, obrigatoriamente residentes ou sediados no município de Araruama. 

 

2.5. Propostas de aquisição de bens e serviços que visem atender a projetos 

artísticos, culturais e de economia criativa e solidária no município de 

Araruama. 

 
2.6. As propostas de aquisição de bens e serviços, conforme o disposto no 

inciso III do art. 2° da Lei 14.017/2020 – Lei Federal Aldir Blanc, deverão ser 

vinculadas ao setor cultural e artístico, nas mais diversas áreas, como arte 

educação, artes cênicas, capoeira, artes plásticas e visuais, artesanato, 

audiovisual, dança, gastronomia, literatura, moda, multimídia/transmídia, 

música, patrimônio cultural material e imaterial, povos e comunidades 

tradicionais, produção cultural e outras; 

 

2.7. As propostas deverão demonstrar claramente a importância e os 

benefícios advindos da aquisição dos bens e serviços para a realização dos 

seus projetos, bem como o impacto a ser gerado nessas atividades. 

 

2.8. As propostas artísticas e culturais que tiverem suas ações realizadas 

somente após o fim da vigência do estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, poderão ter o repasse 

dos recursos financeiros adiantados, conforme estabelecido na Lei Federal nº 

14.017 de 29 de junho de 2020. 
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2.9. As propostas poderão ser de oficinas, workshops e seminários com 

temática variada e participação do público presencialmente e/ou online, 

festivais e mostras de cinema, teatro, dança e música, produção de 

espetáculos em diferentes linguagens, exposições coletivas ou individuais, 

performances, projetos fotográficos, produção de telas e esculturas com 

mostras virtuais ou presenciais, feiras de artesanato, gastronomia e cultura 

alimentar, apresentações de capoeira e maculelê, produção de videoclipes, 

séries e filmes de curta-metragem de diferentes gêneros e formatos, encontros 

e festas literárias, publicação variadas de revistas e livros de ficção, não-ficção, 

poesia, literatura infantil, infanto-juvenil e coletâneas, aquisição de livros e 

mobiliário para bibliotecas comunitárias, feiras de moda e brechós, conteúdos 

digitais como criação de sites e revistas eletrônicas, produção de shows, 

gravação DVD’s com lançamento digital ou presencial, discos e podcasts, 

identificação, conservação, preservação e divulgação do Patrimônio Histórico, 

Artístico e Cultural Material e Imaterial e dos saberes de povos e comunidades 

tradicionais. 

 

3. OBJETIVOS 

 
3.1. São objetivos deste Edital: 

 

a) Estimular a manutenção e continuidade das atividades artístico-culturais 

no município de Araruama; 

b) viabilizar estrutura para grupos, coletivos, espaços e organizações 

culturais; 

c) possibilitar a qualificação ou a adaptação de projetos e ações 

interrompidas durante a pandemia da COVID -19; 

d) movimentar a economia por meio das aquisições de bens, equipamentos 

e materiais; 

e) fortalecer a pesquisa e a reflexão acerca da produção artística e/ou 

cultural; 

f) fomentar o desenvolvimento da produção artística e/ou cultural; 
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g) estimular o desenvolvimento de processos criativos e de pensamento 

que resultem em produtos artístico-culturais inéditos; 

h) estimular iniciativas culturais que possam adquirir e ofertar bens culturais 

para a população do Estado. 

 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

 
4.1. O valor dos recursos destinados ao repasse desta Chamada Pública 

corresponde ao total de até R$ 406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais), com 

aporte financeiro no valor de R$ 2.100,00 até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

por proposta selecionada, detalhadas na tabela a seguir: 

 
EIXO FINALIDADE VALOR DO 

PROJETO 

NÚMERO 
DE 

PROJETOS 

VALOR TOTAL 
DISPONÍVEL 

EIXO 1 Aquisição de Bens 
Materiais 

R$ 2.100,00 10 R$ 21.000,00 

EIXO 2 Atividade Online R$ 2.000,00 30 R$ 60.000,00 

EIXO 3 Atividade Presencial R$ 5.000,00 30 R$ 150.000,00 

EIXO 4 Fomento R$ 10.000,00 10 R$ 100.000,00 

EIXO 5 Evento Cultural R$ 15.000,00 05 R$ 75.000,00 

TOTAL 86 R$ 406.000,00 

 

 

4.2. Serão dispostos até 86 (oitenta e seis) prêmios no valor de R$ 2.100,00 

(dois mil e cem reais) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para propostas de 

projetos culturais e aquisições de bens e serviços, cujos recursos possam ser 

adiantados, mesmo que a realização das atividades culturais somente seja 

possível após o fim da vigência do estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, conforme estabelecido 

na Lei Federal nº14.017 de 29 de junho de 2020, regulamentada pelo Decreto 
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Federal 10.464, de 17 de Agosto de 2020 e pelo Decreto Municipal de abertura 

de crédito nº 12.072, de 23 de setembro de 2020. 

 

4.3. A presente chamada pública será custeada com recursos provenientes 

do Fundo Nacional de Cultura através da Lei Federal no 14.017, de 29 de junho 

de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal 10.464, de 17 de Agosto de 

2020 e pelo Decreto Municipal 188, de 04 de novembro de 2020. 

 
4.4. As eventuais despesas relativas aos exercícios subsequentes ocorrerão 

por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas 

dentro de cada exercício. 

 
4.5. Caso haja disponibilidade de recursos nesta chamada emergencial, os 

mesmos poderão ser remanejados de acordo com a demanda, entre os Eixos 

deste edital, desde que a divisão dos recursos prevista no art. 2º do Decreto 

Federal nº 10.464/2020, seja respeitada, e as informações a ela inerentes 

sejam informadas no relatório de gestão final, com publicação no D.O., bem 

como no endereço eletrônico da Prefeitura de Araruama. 

 
4.6. Em conformidade com o § 3º do Art. 12 do Decreto Federal nº 

10.464/2020, poderão ser utilizados os recursos objeto de reversão para 

atendimento ao disposto no inciso III do art. 2º, Decreto Federal mencionado, 

inclusive em chamada emergencial em andamento. 

 

4.7. Os recursos poderão ser remanejados em ambos os eixos executados 

pelo Município de Araruama (inciso II e III, artigo 2º, Lei Federal nº 

14.017/2020), tendo por base ainda os recursos inerentes a reversão.  

 

4.8. Caso não haja seleção de Propostas para quaisquer dos Eixos em 

quantidade suficiente para a utilização da totalidade dos recursos 

disponibilizados, o saldo dos recursos financeiros não utilizados poderá, a 

exclusivo critério da Superintendência de Cultura, ser remanejado entre as 
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categorias dentro desta Chamada Emergencial ou para outro Eixo a partir do 

recurso orçamentário da Lei Aldir Blanc.  

 

4.9. A proposta deve demonstrar, com clareza, quais itens do orçamento 

serão financiados com os recursos aportados pela Superintendência de Cultura 

bem como quais produtos finais serão gerados a partir destes itens.  

 

4.10. A participação na presente Chamada Emergencial não impede que o 

Proponente obtenha recursos complementares junto a outros financiadores 

para a produção das suas ações, desde que respeitados os direitos e 

condições estabelecidas neste regulamento. 

 
4.11. Os recursos financeiros destinados aos selecionados serão transferidos 

pela Prefeitura de Araruama em parcela única. 

 
 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
5.1. Poderão participar desta Chamada Pública: 

 

5.1.1. Pessoas físicas que representem a si próprias ou 

coletivos/espaços/instituições culturais, que sejam maiores de 18 anos, 

domiciliadas em Araruama e que desenvolvam ações artísticas e culturais a, 

comprovadamente, no mínimo, 02 (dois) anos; 

 
5.1.2. Coletivos culturais sediados no município, que desenvolvam ações 

artísticas e culturais a, no mínimo, 02 (dois) anos, cujo representante seja 

comprovadamente domiciliado em Araruama; 

 

5.1.3. Espaços culturais localizados em Araruama que desenvolvam ações 

artísticas e culturais há, no mínimo, 02 (dois) anos, cujo representante seja 

comprovadamente domiciliado em Araruama; 
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5.1.4. Instituições culturais (Pessoas Jurídicas) com finalidade cultural 

sediadas em Araruama há, no mínimo, 02 (dois) anos e que desenvolvam 

ações artísticas e culturais a, comprovadamente, no mínimo, 02 (dois) anos, 

obrigatoriamente por meio de seu Representante, para esta chamada, se 

inscreva como pessoa física responsável pelo projeto apresentado pela 

instituição. 

 

5.2. Não poderão participar como Proponentes da presente Chamada 

Pública: 

 

5.2.1. Servidores públicos que ocupem cargos comissionados da Prefeitura de 

Araruama, qualquer que seja o vínculo, bem como seus cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou consanguíneos; 

 
5.2.2. Pessoas jurídicas e espaços culturais que representados por Proponente 

servidor público municipal que ocupe cargo comissionado; 

 
5.2.3. Pessoas Físicas, Coletivos e Espaços culturais com ou sem CNPJ, que 

seu representante Proponente seja integrante do poder público municipal de 

Araruama (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores); 

 

 
6. PROJETO 

 
6.1. Os projetos culturais a serem atendidos deverão ser apresentados no 

Formulário de Inscrição, cujos campos são de preenchimento obrigatório. 

 

6.2. O objeto do projeto deverá atender às diretrizes estabelecidas neste 

Edital e não poderá: 

 

a) ser contemplado em outro Eixo de Ação presente nesse Edital, com recursos 

da Lei Federal nº 14.017/2020; 

b) depender de outros projetos para sua execução; 
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c) prever outras fontes de financiamento público; 

d) prever remuneração para funcionários públicos comissionados da Prefeitura 

de Araruama; 

e) envolver despesas de manutenção de espaços, tais como energia elétrica, 

água, entre outros; 

 

6.3. O cronograma de execução, previsto no Formulário Padrão deverá ter 

duração máxima de 90 (noventa) dias, com início previsto após o recebimento 

dos recursos. 

 

 

7. CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS 

7.1. Eixo de Ação 1: Aquisição de Bens 

 
7.1.2. O Eixo de Ação 1 tem por objeto a seleção de projetos culturais 

propostos por pessoas Físicas que sejam Agentes Culturais de Araruama ou 

Pessoas Físicas que representem Espaços, Coletivos, Empresas, Entidades 

Culturais de Araruama, com ou sem fins lucrativos, com o objetivo de viabilizar 
a aquisição de bens, equipamentos e/ou materiais 

 
7.1.3. Para efeitos do Eixo de Ação 1 consideram-se: 

 

a) bens culturais aqueles relacionados à cadeia produtiva da cultura que visem 

contribuir com a continuidade e o desenvolvimento de trabalhos artísticos, 

culturais e de economia criativa e solidária 

 

b) compra ou locação de figurinos e adereços, compra ou locação de câmeras 

fotográficas ou filmadoras, compra ou locação de instrumentos musicais e 

equipamentos de som e luz, compra de maquiagem ou contratação de serviços 

maquiador, compra ou locação de sapatilha e acessórios para dança e 

performances circenses, compra de livros e mobiliário para espaços ou 
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instituições culturais, compra de tecidos, tintas, pincéis e outros insumos para 

artesanato, artes plásticas e grafite. 

c) outros tipos de bens e serviços, conforme disposto no inciso III do art. 2º da 

Lei Federal nº14.017, de 29 de Junho de 2020, regulamentada pelo Decreto 

Federal 10.464, de 17 de Agosto de 2020. 

 

d) Nº de projetos contemplados: 10 (dez) contemplados. 

 

 
7.2. Eixo de Ação 2: Atividade Cultural Online 

 
7.2.1. O Eixo de Ação 2 tem por objeto a seleção de projetos culturais 

propostos por pessoas Físicas que sejam Agentes Culturais de Araruama ou 

Pessoas Físicas que representem Espaços, Coletivos, Empresas, Entidades 

Culturais de Araruama, com ou sem fins lucrativos, com o objetivo de viabilizar 
atividades culturais transmitidas online. 

 

7.2.2. O Objeto do Eixo 2 considera a seleção de propostas de apresentação 

artística/cultural, das mais diversas linguagens, com duração entre 40 

(quarenta) e 60 (sessenta) minutos. As ações podem ser executadas nos 

seguintes formatos: 

 a) transmissão ao vivo, nas redes sociais do proponente ou ente cultural que 

representa, em horários a combinar com a Superintendência de Cultura; 

b) Vídeos gravados, para disponibilização nas redes sociais do proponente ou 

ente que representa, também disponibilizados para serem transmitidos nas 

plataformas ou redes sociais de escolha da Prefeitura Municipal de Araruama; 

c) vídeos gravados em apresentações na varanda de prédios, calçadas das 

residências e carros de som, ou ambiente que valorize os cenários naturais e o 

meio ambiente da cidade, apresentando um show, espetáculo, perfomance 

etc., para os demais moradores ao redor de alguma localidade do município, 
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para disponibilização nas redes sociais da Prefeitura de Araruama (respeitando 

a legislação no que tange horário e decibéis); 

d) outros produtos em formato audiovisual que possam ser transmitidos 

online, propostos na inscrição. 

e) Todos os produtos selecionados e contratados poderão ficar disponíveis nas 

plataformas digitais do Município de Araruama por tempo indeterminado. 

f) Nº de projetos contemplados: 30 (trinta). 

 

 
7.3. Eixo de Ação 3: Atividade Cultural Presencial após a Pandemia 

 
7.3.1. O Eixo de Ação 3 tem por objeto a seleção de projetos culturais 

propostos por pessoas Físicas que sejam Agentes Culturais de Araruama ou 

Pessoas Físicas que representem Espaços, Coletivos, Empresas, Entidades 

Culturais de Araruama, com ou sem fins lucrativos, com o objetivo de viabilizar 
a realização de ações culturais presenciais a serem disponibilizadas ao 

público local após encerrar o período de calamidade provocado pela 

Pandemia da Covid-19. 

 
7.3.2. Para efeitos do Eixo de Ação 3 consideram-se: 

 

a) projetos com tema de livre escolha do proponente; 

  

b) apresentações, palestras, entrevistas, cursos, oficinas que poderão ser das 

mais diversas linguagens, como música, artes cênicas, dança, oficina de artes, 

capoeira, audiovisual, moda, cultura alimentar, artesanato, contação de 

histórias, entre outros analisados pela Banca de Avaliação; 

 

c) A data de horário da realização do projeto proposto deve ser alinhada com a 

Gestão da Superintendência de Cultura e alocada na programação de cultura 
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do município, de acordo com o calendário anual de eventos de Araruama e a 

retomada da normalidade com o fim do isolamento social; 

 

d) Ações que necessitem de espaço público com administração da prefeitura, 

deverá ter a disponibilidade verificada com antecedência e sua devida 

liberação de uso em anexo no projeto. 

 

e) Nº de projetos contemplados: 30 (Trinta) contemplados. 

 
 
7.4. Eixo de Ação 4: Fomento Cultural Local 
 
7.4.1. O Eixo de Ação 4 tem por objeto a seleção de projetos culturais 

propostos por pessoas Físicas que sejam Agentes Culturais de Araruama ou 

Pessoas Físicas que representem Espaços, Coletivos, Empresas, Entidades 

Culturais de Araruama, com ou sem fins lucrativos, com o objetivo de viabilizar 
o fomento de atividades culturais que representem o Município de 
Araruama e suas peculiaridades nas mais diversas linguagens e ações.  
 
7.4.2. Para efeitos do Eixo de Ação 4 consideram-se: 

 

a) pesquisa, criação, produção, difusão e circulação de produções culturais 

e artísticas, que tenham em seus projetos elementos relacionadas à 

identidade araruamense, enfatizando a sua história, memória, cultura, 

meio ambiente, sociedade e suas particularidades locais, nas mais 

diversas formas de expressões artísticas e culturais; 

 

b) Nº de projetos contemplados: 10 (dez) contemplados. 

 
 
7.5. Eixo de Ação 5: Evento Cultural  
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7.5.1. O Eixo de Ação 5 tem por objeto a seleção de projetos culturais 

propostos por pessoas Físicas que sejam Agentes Culturais de Araruama ou 

Pessoas Físicas que representem Espaços, Coletivos, Empresas, Entidades 

Culturais de Araruama, com ou sem fins lucrativos, com o objetivo de viabilizar 
a realização de eventos culturais consolidados no município. 

 
7.5.2. Para efeitos do Eixo de Ação 5 consideram-se: 

 

a) eventos artísticos diversos, que acontecem em período definido, que tem 

como iniciativas envolver um conjunto rico e heterogêneo de expressões 

simbólicas, econômicas e políticas, constantemente recriadas e dotadas de 

referências importantes para a construção de identidades araruamenses, 

regionais ou nacionais por indivíduos, grupos e comunidades, contribuindo para 

sua continuidade e para a manutenção dinâmica das diferentes identidades e 

da diversidade cultural no município de Araruama. 

 

b) propostas de eventos que já tenham sido realizadas no mínimo 5 (cinco) 

edições, podendo ser realizado de forma presencial ou online; 

 

c) comprovar no portfólio as edições anteriores de sua proposta por meio de 

documentação (exemplo: matérias de jornal e/ou material de divulgação de 

cada um dos anos anteriores do evento) a ser anexada, em formato PDF com 

no máximo 10 MB, no ato da inscrição no sistema. 

 

b) Nº de projetos contemplados: 5 (cinco) contemplados. 

 

 
8. PRAZOS 

 
8.1. As datas correspondentes a cada etapa obedecerão ao disposto no 

presente regulamento. 
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8.2. O proponente tem até 90 (noventa) dias após a data de repasse dos 

recursos financeiros para executar o projeto contemplado neste Edital. 

 
8.3. O prazo de vigência da presente Chamada será de 6 (seis) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período, contados a partir da data da 

publicação do seu resultado final no Diário Oficial do Município de Araruama, 

respeitando os prazos do Relatório de Gestão final, previstos pelo Art. 16 do 

Decreto Federal no 10.464, de 17 de Agosto de 2020. 

 

9. INSCRIÇÕES 

 
9.1. A inscrição nesta Chamada Emergencial pressupõe a prévia e integral 

aceitação das normas deste regulamento e de seus respectivos anexos.  

 

9.2. As inscrições serão gratuitas, do dia 09 (nove) de dezembro de 2020 até  

dia 15 (quinze) de dezembro de 2020 e deverão ser efetuadas exclusivamente 

pela Internet através do endereço eletrônico www.araruama.rj.gov.br, o mesmo 

link e os anexos também estarão disponíveis no endereço eletrônico da 

Prefeitura de Araruama.  

 

9.3. O preenchimento do formulário com o CADASTRO DA PROPOSTA será 

feito por meio eletrônico; 

 

9.4. O PROPONENTE deverá informar, no momento da inscrição, em qual 

EIXO sua PROPOSTA se enquadra:  

 

9.5. EIXO 1 - para PROPOSTA de Aquisição de Bens Culturais. Apoio 

financeiro de R$2.100,00 (dois mil e cem reais). 

 

9.6. EIXO 2 – para PROPOSTA Atividade Cultural Online. Apoio financeiro 

de R$2.000,00 (dois mil reais) 
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9.7. EIXO 3 - para PROPOSTA de Atividade Cultural Presencial. Apoio 

financeiro de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

 

9.8. EIXO 4 - para PROPOSTA de Fomento Cultural. Apoio financeiro de 

R$10.000,00 (dez mil reais) 

 

9.9. EIXO 5 - para PROPOSTA de Evento Cultural. Apoio financeiro de 

R$15.000,00 (quinze mil reais) 

 

9.10. Não será concedido prazo para suprir a falta de documentos ou 

informações.  

 

9.11. A Superintendência de Cultura de Araruama não fornecerá cópia dos 

projetos inscritos.  

 

9.12. Nenhuma documentação remetida na inscrição será devolvida.  

 

9.13. Não será considerado o envio de documentação além da solicitada.  

 

9.14. A Superintendência de Cultura de Araruama não se responsabiliza pela 

falha na inscrição por conta de problemas em servidores, em provedores de 

acesso, na transmissão de dados, na linha de comunicação, por lentidão dos 

servidores ou qualquer outra razão, cabendo ao proponente a devida prudência 

para realização dos atos necessários em tempo hábil.  

 

9.15. O ônus da participação na Chamada Emergencial, incluídas possíveis 

despesas com cópias, envios e emissão de documentos, é de exclusiva 

responsabilidade do proponente. 

 

9.16. Além do preenchimento do formulário eletrônico é necessário anexar a 

seguinte documentação complementar (via upload): 

 

ANEXO 1: Declaração de Responsável 
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ANEXO 2: Termo de responsabilização 

ANEXO 3: Autorização Representante de coletivo sem CNPJ 

ANEXO 4: Declaração de dados bancários 

ANEXO 5: Autorização de Imagem 

ANEXO 6: Projeto 

ANEXO 7: Relatório Final 

ANEXO 8: Formulário de Recurso 

ANEXO 9: Modelo de Portfólio  

ANEXO 10: Relação de Documentos 

 

10. HABILITAÇÃO 

 
10.1. A etapa de habilitação preliminar consiste na conferência dos 
documentos, itens e informações exigidas na inscrição, a fim de que os 

PROPONENTES comprovem possuir os requisitos exigidos neste regulamento, 

e a inscrição de cada PROPOSTA seja efetivada.  

 

10.2. Os procedimentos da etapa de habilitação preliminar serão realizados 

pela Equipe Técnica da Superintendência de Cultura, Previstos no Artigo 2º, 

Inciso III da Lei emergencial nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. 
  

10.3. Serão inabilitadas as inscrições de PROPOSTAS cujos PROPONENTES 

não tenham cumprido todas as exigências estabelecidas neste regulamento, 

incluindo o preenchimento correto da FICHA DE INSCRIÇÃO e da 

PROPOSTA, e/ou impedidas de participar deste processo de seleção.  

 

10.4. Também serão inabilitadas as inscrições de PROPOSTAS cujo processo 

de inscrição não tenha sido completamente finalizado.  
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10.5. A Prefeitura de Araruama publicará em seu endereço eletrônico, lista 

com as inscrições habilitadas e inabilitadas e os motivos da inabilitação. 

 

10.6. O PROPONENTE que tiver sua inscrição inabilitada poderá apresentar 

recurso, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, através do preenchimento do 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO, a ser disponibilizado no 

endereço eletrônico (www.araruama.rj.gov.br). 
  

10.7. O recurso só poderá ser encaminhado presencialmente na 

Superintendência de Cultura, que será aberta exclusivamente para este fim, até 

o último dia do prazo.  

 

10.8. O resultado da apreciação dos recursos interpostos será publicado no 

endereço eletrônico da Prefeitura de Araruama.  

 

10.9. Todas as PROPOSTAS preliminarmente habilitadas nesta fase serão 

submetidas às etapas de classificação e seleção, na forma deste regulamento.  

 

10.10. A responsabilidade pelo acompanhamento das publicações no D.O. e no 

endereço eletrônico da Prefeitura de Araruama é dos PROPONENTES. 

 

 
11. CRITÉRIOS 

 
11.1. As PROPOSTAS inscritas na presente Chamada Emergencial e 

classificadas como habilitadas, serão analisadas e avaliadas por uma Banca 

Examinadora de Projetos a ser designada pela Superintendência de Cultura, na 

figura de sua Gestora, e que será composta por Técnico da Superintendência 

de Cultura e pessoas de notório saber da sociedade civil. 

 

11.2. A função da Banca Examinadora de Projetos consiste em examinar o 

conteúdo dos projetos de acordo com os critérios estabelecidos nesta 

Chamada.  
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11.3. As PROPOSTAS serão examinadas levando em consideração os 

seguintes critérios:  

 

11.3.1. RELEVÂNCIA CULTURAL E QUALIDADE ARTÍSTICA 

NOTA: Qualidade e relevância do projeto, levando em conta a descrição do 

que se pretende realizar e as informações artísticas e culturais apresentadas.  

a) Relevância do projeto em termos sociais e culturais.  

b) Fundamentação da proposta: o Conteúdo da proposta precisa estar de 

acordo com o que foi apresentado pelo proponente. 

Pontuação: 0 a 10  

 

11.3.2. GRAU DE INOVAÇÃO DA PROPOSTA 

NOTA: Ineditismo na apresentação da proposta, independente de se tratar ou 

não de obra inédita. 

a) Proposta é inovadora, original e/ou criativa. 

b) Adequação da proposta público-alvo à que se destina. 

Pontuação: 0 a 10 

 

11.3.3. VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO 

NOTA: Aspectos técnicos do projeto, adequação do orçamento e pertinência 

com o cronograma apresentado. 

 a) O orçamento adequado à dimensão do projeto. 

 b) A execução do projeto viável dentro do cronograma previsto. 

Pontuação: 0 a 10 

 

11.3.4. HISTÓRICO DA PROPONENTE E EQUIPE TÉCNICA 

NOTA: Relevância da experiência profissional do proponente e impacto 

potencial do projeto no desenvolvimento de sua carreira.  

a) Equipe técnica indicada adequada ao projeto.  

b) O projeto apresenta potencial positivo para a carreira dos envolvidos. 

Pontuação: 0 a 10  
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11.3.5. IMPACTO NA FORMAÇÃO DE PÚBLICO E DEMOCRATIZAÇÃO 

DO ACESSO 

NOTA: Proposta valoriza a diversidade cultural, inclusão e a democratização do 

acesso.  

a) Valorização da diversidade cultural de Araruama.  

b) Ações de democratização de acesso fundamentadas. 

Pontuação: 0 a 10  

 

11.4. Levando em consideração a avaliação preliminar e a avaliação da Banca 

Examinadora de Projetos, serão selecionadas e classificadas, por ordem de 

pontuação, as propostas que serão contempladas nesta Chamada. 

 

11.5. Havendo empate entre as pontuações será classificado o proponente 

que propôs a realização de sua produção cultural em equipamento cultural 

público, permanecendo o empate, será classificada a proposta de realização 

cultural para alunos de Escolas Públicas, se mesmo assim o empate persistir, 

será classificada a proposta com maior pontuação obtida considerando o 

ordenamento de critérios dispostos no item.  

 

11.6. Caso continuem empatados, o desempate se dará pelo número de 

inscrição da proposta. O proponente que submeteu a proposta primeiro será 

contemplado. 

 

11.7. O resultado final da Seleção será divulgado no sítio eletrônico da 

Prefeitura de Araruama: www.araruama.rj.gov.br, de acordo com a ordem de 

classificação; além das propostas classificadas e não selecionadas, seguindo a 

ordem decrescente de classificação; bem como as desclassificadas.  

 

11.8. Em caso de eventual desistência, impedimentos do projeto selecionado 

ou não havendo número suficiente de propostas selecionadas em atendimento 

a porcentagem destinada à região, será convocada a proposta classificada 

subsequente, respeitando ordem decrescente da classificação. Esgotadas as 
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propostas classificadas será selecionada a imediatamente seguinte da 

Classificação Geral. 

 

 

12. RECURSOS 

 
12.1. OS RECURSOS poderão ser enviados no prazo de 01 (um) dia corridos, 

através do preenchimento do FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE 

RECURSO, a ser disponibilizado no endereço eletrônico 

(www.araruama.rj.gov.br), mesmo endereço utilizado para a inscrição da 

proposta. 

 

12.2. A Banca Examinadora de Projetos terá até 02 (dois) dias corridos para 

análise e resposta do referido recurso.  

 

12.3. O recurso só poderá ser encaminhado presencialmente pelo Proponente 

na Superintendência de Cultura de Araruama, que será aberta exclusivamente 

para este fim, até o último dia do prazo. 

 

12.4. O resultado da apreciação dos recursos interpostos será publicado no 

Portal da Transparência.  

 

 

13. HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 
13.1. No prazo de 02 (dois) dias corridos os PROPONENTES cujas 

PROPOSTAS foram selecionadas deverão entregar assinado na Secretaria do 

Teatro Municipal de Araruama os seguintes documentos em Anexo: 

 

 

ANEXO 1: Declaração de Responsável 

ANEXO 2: Termo de responsabilização 
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ANEXO 3: Autorização Representante de coletivo sem CNPJ 

ANEXO 4: Declaração de dados bancários 

ANEXO 5: Autorização de Imagem 

ANEXO 6: Projeto 

13.2. A Superintendência de Cultura poderá solicitar aos PROPONENTES, a 

qualquer tempo, outros documentos que entenda necessários, a fim de 

complementar a documentação já apresentada.  

 

13.3. Os documentos apresentados deverão estar dentro do prazo de validade 

na ocasião da contratação e dos pagamentos.  

 

 

14. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
14.1. Antes da publicação do resultado final do certame no D.O., o proponente 

deverá estar com sua conta bancária indicada ativa, apresentando o respectivo 

comprovante no ato da inscrição. 

 

14.2. A conta bancária deverá estar em nome da pessoa física responsável da 

proposta selecionada, como titular e os dados deverão constar conforme 

descrito na DECLARAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS.  

 

14.3. O Proponente que incorrer na impossibilidade da regularidade da conta 

corrente indicada no prazo previsto será eliminado da Chamada Emergencial.  

 

15. No caso de eliminação do proponente da proposta selecionada, será 

chamada a proposta subsequente, respeitando ordem decrescente da 

classificação e esgotadas tais propostas culturais, será chamada a proposta de 

maior pontuação na Classificação Geral e deverá respeitar todos os prazos e a 

documentação exigida nesta Chamada Emergencial. 
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16. EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

 
16.1. Não Será permitida alteração na proposta cultural sem autorização da 

Superintendência de Cultura, no que se refere à atualização de cronograma e 

ao ajuste de ações.  

 

16.2. Toda e qualquer alteração da proposta cultural, citada no item anterior, 

deverá ser solicitada a autorização prévia à Superintendência de Cultura com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos do início da execução (pré-

produção).  

 

16.3. Toda e qualquer solicitação de alteração da proposta deverá ser 

enviada, devidamente justificada, para o e-mail 

araruama.aldirblanc@gmail.com (ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE PROPOSTA 

CULTURAL – PROPONENTE XXXX, PROPOSTA CULTURAL XXXX – 

CHAMADA EMERGENCIAL ARARUAMA). 

 

16.4. Fica proibida a alteração de objeto e a alteração do proponente 

responsável por coletivo/espaço/instituição cultural, da proposta inscrita e 

selecionada. 

 

 

17. OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE SELECIONADO 

 
17.1. Mencionar o Município de Araruama/Superintendência de Cultura, o 

Governo Federal e Lei Aldir Blanc em todo material de divulgação do projeto 

(impresso, virtual, audiovisual) e inserir as respectivas logomarcas em todas as 

peças de divulgação.  

 

17.2. Todo material de Divulgação deverá ser previamente aprovado junto à 

Superintendência de Cultura, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, 
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através do e-mail araruama.aldirblanc@gmail.com para que seja garantida a 

correta utilização de identidade da Pasta. 

 

17.3. O projeto contemplado nesta Chamada Emergencial poderá ser utilizado 

em produções de divulgação da Superintendência de Cultura de Araruama. 

 

17.4. A Superintendência de Cultura poderá citar, para fins de divulgação 

institucional, a premiação dos proponentes.  

 

17.5. São de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e 

encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, incluindo os 

decorrentes de acordo, dissídios e convenções coletivas oriundos da execução 

de suas ações, assim como qualquer despesa, tributo, tarifa, custos, 

emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram 

direta ou indiretamente de sua atividade ou da utilização de bens móveis ou 

imóveis, e também decorrentes de direitos autorais e propriedade intelectual, 

classificação indicativa, bem como quaisquer outros resultantes da contratação 

objetivada nesta Chamada, como eventuais reivindicações de terceiros que se 

sintam prejudicados pela sua participação no presente processo de seleção, 

ficando a Prefeitura de Araruama excluída de qualquer responsabilidade direta, 

solidária e/ou subsidiária.  

 

 

18. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
18.1. A comprovação da execução do projeto selecionada será realizada 

através Relatório de Realização, respectivamente. Os referidos relatórios 

deverão ser entregues pelo Proponente até 30 (trinta) dias corridos após a 

execução do projeto na sede da Superintendência de Cultura, entre segunda e 

sexta, das 09h às 17h, em envelope com a seguinte descrição: Emergência 

Cultural Araruama - TÍTULO DO PROJETO E NOME DO PROPONENTE. 
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18.2. O proponente deve apresentar junto ao Relatório de Realização, peças 

de divulgação, fotos entre outros tipos de registros do projeto realizado. 

 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1. Fica eleito o foro Central da Comarca de Araruama para dirimir 

quaisquer questões, dúvidas ou demandas referentes a este processo seletivo, 

a adjudicação dele decorrente. 

 
19.2. É facultada à Banca Avaliadora, em qualquer fase do processo seletivo, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

 

19.3. A Superintendência de Cultura de Araruama não se responsabiliza pela 

falha na inscrição por conta de problemas em servidores, em provedores de 

acesso, na transmissão de dados, na linha de comunicação, por lentidão dos 

servidores ou qualquer outra razão, cabendo ao proponente a devida prudência 

para realização dos atos necessários em tempo hábil.  

 

19.4. O ônus da Solicitação de Subsídio Emergencial da Cultura, incluídas 

possíveis despesas com cópias, envios e emissão de documentos, é de 

exclusiva responsabilidade do proponente. 

 

19.5. Para os selecionados que tiverem dificuldade de preenchimento/envio, 

haverá Plantão Presencial do dia 14/12 e 15/12, sempre das 09h às 16h, na 

Secretaria do Teatro Municipal de Araruama (Praça Antonio Raposo, S/ 

Número), com todas as medidas de segurança para o distanciamento social.  

 

19.6. A responsabilidade pelo acompanhamento das publicações no D.O. e no 

endereço eletrônico da Prefeitura de Araruama é dos Proponentes. 
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19.7. Integram o presente Edital, para todos os fins legais, os anexos, as 

instruções, observações e restrições contidas nos seus anexos. 

 
 

Araruama, 04 de dezembro de 2020 

 

Anderson Siqueira Moura 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura , Turismo e 

Esporte Lazer  


