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EDITAL EMYGDIO DE MIRANDA DE CULTURA 2020 
 
O Presidente da Fundação Cultural de Serra Talhada, no uso das atribuições que lhe confere 
o inciso X, artigo 2º, da Lei nº 1.561, de 09 de dezembro de 2016, torna público o presente 
Edital Emydgio de Miranda de Cultura em conformidade com o disposto no Decreto Municipal 
nº 3.229, de 02 de setembro de 2020 e, supletivamente, na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas eventuais modificações no que lhe for aplicável. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Trata o presente Edital, de premiar projetos culturais da cidade de Serra Talhada/PE, para 
difusão no município e em plataformas digitais de hospedagem aberta, realizados por pessoas 
físicas ou jurídicas, com o objetivo de fomentar e incentivar artistas, produtores, grupos, 
expressões e projetos artísticos e culturais. 
 

1.2 Constitui objeto deste edital o incentivo de 97 (noventa e sete) produções artísticas inéditas 
e não-inéditas, voltadas para as áreas artísticas: Artes Plásticas, Artes Gráficas, Artes Visuais, 
Artesanato, Audiovisual, Cultura Popular e Tradicional, Dança, Fotografia, Literatura, 
Patrimônio, Teatro e propostas de Capacitação, Formação e Pesquisa Cultural. 
 
1.3 Os recursos necessários para realização deste Edital são oriundos da Lei Federal nº 
14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.464, de 17 de agosto de 2020 e pelo Decreto Municipal nº 3.229, de 02 de setembro de 
2020. 
 

1.4 O total de contemplados poderá ser ampliado caso haja disponibilidade de recursos 
orçamentários. 
 
2. DAS CONDIÇÕES 
 
2.1 Poderão se inscrever neste edital serratalhadenses natos, bem como pessoas físicas 
naturais de outros municípios, maiores de 18 (dezoito) anos, e pessoas jurídicas com ou sem 
fins lucrativos, de natureza cultural, tais como produtores artísticos, companhias ou grupos, 
que deverão comprovar residência ou sede em Serra Talhada, há, pelo menos, 02 (dois) anos 
e com inscrição efetuada e homolagada no Cadastro Municipal de Cultura. 
 
2.2 Serão contempladas as seguintes áreas artísticas: Artes Plásticas, Artes Gráficas, Artes 
Visuais, Artesanato, Audiovisual, Cultura Popular e Tradicional, Dança, Fotografia, Literatura, 
Patrimônio, Teatro e propostas de Capacitação, Formação e Pesquisa Cultural. Conforme 
descrição abaixo: 
 

ARTES PLÁSTICAS, ARTES GRÁFICAS, ARTESANATO E ARTES VISUAIS 

(pintura, escultura, fotografia, desenho, graffiti, gravura, artes gráficas, instalações, 
performances, intervenções urbanas e linguagens virtuais). 

 
AÇÃO VALOR MÁXIMO 

POR AÇÃO 
QUANTIDADE VALOR 

TOTAL 

a) Vídeo de Processo Criativo: Ação 
de produção de vídeo inédito com 
máximo de 30 (trinta) minutos, 
exibindo processos criativos de 

R$ 2.000,00 02 R$ 4.000,00 
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artistas em seus espaços de 
produção. 
 

b) Exposição Virtual: Concepção e 
montagem de exposição virtual de 
artistas ou coletivos. 
 

R$ 2.000,00 03 R$ 6.000,00 

TOTAL INVESTIDO R$ 10.000,00 

 
AUDIOVISUAL 

 
AÇÃO VALOR MÁXIMO 

POR AÇÃO 
QUANTIDADE VALOR 

TOTAL 

a) Curta-Metragem: Vídeo inédito 
em curta-metragem ficcional ou 
documental (15 a 20 minutos), com 
garantia de disponibilização da obra 
em plataformas digitais abertas. No 
ato de inscrição deverá ser 
apresentado o roteiro ou 
argumentação da obra. 
 

R$ 8.000,00 02 R$ 16.000,00 

b) Ação Formativa: Ação de 
formação virtual por meio de 
curso/oficina com carga horária 
mínima de 08 (oito) horas. No ato da 
inscrição deverá ser apresentado, 
como anexo, o Plano de 
Curso/Oficina. 
 

R$ 2.000,00 02 R$ 4.000,00 

TOTAL INVESTIDO R$ 20.000,00 

 
CULTURA POPULAR E TRADICIONAL 

(Brinquedos Populares, Cantorias de Viola, Capoeira, Comunidades Quilombolas, 
Comunidades Tradicionais, Danças Populares, História, Maracatu, Memória, Patrimônio, 
Quadrilhas Juninas, Saberes Populares e congêneres) 
 

AÇÃO VALOR MÁXIMO 
POR AÇÃO 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL 

a) Atividades em Terreiros e 
Comunidades Tradicionais: 
Atividades artísticas e culturais nos 
terreiros e comunidades tradicionais 
de cultura popular e tradicional com 
exibição através de plataformas 
digitais abertas. 
 

R$ 2.000,00 08 R$ 16.000,00 

b) Live Debate - Cultura, Educação e 
Meio Ambiente: Realização de live 
de debate com profissionais da área 
(indicando mediador/mediadora e 

R$ 1.500,00 01 R$ 1.500,00 
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entrevistado/entrevistada), expondo 
pautas sobre o campo da cultura, 
educação e meio ambiente, a 
exemplo de projetos sustentáveis, 
da política socioambiental, meio 
ambiente e sociedade, cultura e 
saberes populares, alimentação e 
paladares regionais, Cultura 
Alimentar local, arte e reciclagem, 
bem como todas as perspectivas 
culturais no âmbito da economia e 
segmentos criativos e demais 
explanações relativas ao tema. 
 

c) Live Debate - Cultura, Memória e 
História: Realização de live de 
debate com profissionais da área 
(indicando mediador/mediadora e 
entrevistado/entrevistada), expondo 
pautas sobre o campo da cultura, 
memória e história, a exemplo da 
importância dos registros históricos, 
patrimônio e cultura, memória e 
oralidade, causos e memória social, 
análises artísticas e culturais, vida e 
obra de mestres e mestras, 
perspectivas e desafios da 
salvaguarda do patrimônio cultural e 
demais temas que versem neste 
segmento. 
 

R$ 1.500,00 01 R$ 1.500,00 

d) Trabalhos Acadêmicos: 
Publicações e trabalhos 
acadêmicos, artigos, dissertações, 
teses, pesquisas, entre outros 
publicados nos últimos dois anos, 
com foco na cultura de Serra 
Talhada e/ou do Pajeú. Os trabalhos 
devem ter como autoria pessoas 
residentes e atuantes em Serra 
Talhada, cabendo coautoria entre 
duas pessoas, devendo ser 
enviados em formato PDF. 
 

R$ 1.102,13 01 R$ 1.102,13 

TOTAL INVESTIDO R$ 20.102,13 

 
DANÇA 

 

AÇÃO VALOR MÁXIMO 
POR AÇÃO 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL 

a) Vídeo Performance: Vídeo de R$ 1.200,00 05 R$ 6.000,00 
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performance de trabalhos artísticos 
inéditos e vídeos de trabalhos já 
apresentados e adaptados para este 
exibição, com tempo mínimo de 20 
minutos de duração. 
 

b) Ação Formativa: Ação de 
formação virtual por meio de 
curso/oficina com carga horária 
mínima de 08 (oito) horas. No ato da 
inscrição deverá ser apresentado, 
como anexo, o Plano de 
Curso/Oficina. 
 

R$ 2.000,00 05 R$ 10.000,00 

TOTAL INVESTIDO R$ 16.000,00 

 
LITERATURA 

 

AÇÃO VALOR MÁXIMO 
POR AÇÃO 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL 

a) Gravação de Vídeo: Vídeo 
declamação de poesia, leitura de 
texto, leitura dramatizada de conto 
ou crônica autoral, contação de 
história (mínimo 15 minutos). 
 

R$ 1.000,00 03 R$ 3.000,00 

b) Ação Formativa: Ação de 
formação por meio de curso/oficina 
de carga horária mínima de 08 (oito) 
horas. Os temas deverão versar 
sobre estruturas e técnicas poéticas, 
literatura de cordel, poesia popular, 
poesia livre, literatura em prosa, 
processos criativos e áreas do 
patrimônio e memória social, bem 
como segmentos da economia 
cultural e criativa que engajem com 
o tema. No ato da inscrição deverá 
ser apresentado, como anexo, o 
Plano de Curso/Oficina. 
 

R$ 2.000,00 02 R$ 4.000,00 

TOTAL INVESTIDO R$ 7.000,00 

 
MÚSICA 

 

AÇÃO VALOR MÁXIMO 
POR AÇÃO 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL 

a) Vídeo Pocket Show: Gravação de 
vídeo inédito (de 20 a 40 minutos) de 
performance musical autoral. As 
músicas apresentadas devem ser 

R$ 2.000,00 15 R$ 30.000,00 
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exclusivamente autorais e devem 
conter comentários sobre o processo 
de criação e identidade cultural do(a) 
compositor(a). As gravações devem 
seguir as orientações de 
distanciamento, higiene e sem 
participação de plateia, exibidas em 
plataforma digital aberta. 
 

b) Live Show: Realização de live em 
formato de show (de 40 a 90 
minutos) seguindo as orientações de 
distanciamento, higiene e sem 
participação de plateia, transmitida 
em plataforma digital aberta. 
 

R$ 3.000,00 22 R$ 60.000,00 

c) Videoclipe: Produção de 
videoclipe de música autoral inédita, 
não envolvendo aglomerações no 
processo de filmagem. 
 

R$ 1.500,00 13 R$ 18.000,00 

d) Gravação de EP: Gravação de EP 
com músicas autorais e inéditas.  
Mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 
(seis) faixas. A soma de todas as 
faixas devem ter menos de 30 (trinta) 
minutos. 
 

R$ 2.800,00 05 R$ 14.000,00 

e) Programas de Rádio: Realização 
de programas de rádio para difusão 
da obra de artistas serratalhadenses 
com, pelo menos, 12 (doze) edições 
inéditas. 
 

R$ 4.000,00 03 R$ 12.000,00 

TOTAL INVESTIDO R$ 134.000,00 

 
TEATRO 

 

AÇÃO VALOR MÁXIMO 
POR AÇÃO 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL 

a) Vídeo Performance: Vídeo de 
performance de trabalhos artísticos 
inéditos e vídeos de trabalhos já 
apresentados e adaptados para esta 
exibição. Tempo mínimo de 20 
(vinte) minutos de duração. 
 

R$ 1.200,00 02 R$ 2.400,00 

b) Ação Formativa: Ação de 
formação virtual por meio de 
curso/oficina com carga horária 
mínima de 08 (oito) horas. No ato da 

R$ 2.000,00 02 R$ 4.000,00 
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inscrição deverá ser apresentado, 
como anexo, o Plano de 
Curso/Oficina. 
 

TOTAL INVESTIDO R$ 6.400,00 

 
2.3 Os projetos deverão ser realizados no município de Serra Talhada, no período de até 60 
(sessenta) dias, a partir da data do recebimento do recurso. 
 
2.4 Fica limitada a inscrição de 01 (um) projeto por proponente, ficando impedido de participar, 
ao mesmo tempo, como pessoa física e como representante de pessoa jurídica. Na hipótese 
de apresentação de mais de uma inscrição será automaticamente rejeitada a(s) inscrição (ões) 
efetuadas após a primeira.  
 
2.5 Não poderão se inscrever neste edital proponentes que possuam vínculo com os Poderes 
Executivo, Legislativo ou Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União 
ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 
terceiro grau. 
 
2.6 É vedada a inscrição de servidores, terceirizados ou quaisquer outros profissionais que 
tenham vínculo de trabalho com a Fundação Cultural de Serra Talhada bem como o Município 
de Serra Talhada/PE, quer seja como pessoa física ou como representante legal de pessoa 
jurídica. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas a partir do dia 23 de setembro de 2020, 
com encerramento previsto para o dia 07 de outubro de 2020. 
 
3.2 As inscrições serão realizadas por email ou presencialmente, no endereço abaixo, em 
envelope identificado, contendo as informações solicitadas no Formulário de Inscrição 
(ANEXO 1 - Pessoa Física ou ANEXO 2 - Pessoa Jurídica). 
 

E-mail para Inscrição: 

casadacultura@serratalhada.pe.gov.br 
 

Endereço: 

Fundação Cultural de Serra Talhada (Casa da Cultura) 
Praça Dr. Sérgio Magalhães, nº 868, Nossa Senhora da Penha 

Serra Talhada - Pernambuco 
 
3.3 Os Formulários de Inscrição (ANEXO 1 - Pessoa Física ou ANEXO 2 - Pessoa Jurídica) 
serão disponibilizados na página eletrônica da Prefeitura de Serra Talhada 
(www.serratalhada.pe.gov.br) e na sede da Fundação Cultural de Serra Talhada (Casa da 
Cultura). 
 
3.4 As inscrições começarão às 08h01min, horário de Brasília, do dia 23 de setembro de 2020 
e se encerrarão às 16h59min, horário de Brasília, do dia 07 de outubro de 2020. 
 
3.5 No Formulário de Inscrição (ANEXO 1 - Pessoa Física ou ANEXO 2 - Pessoa Jurídica) 
haverá campo específico onde o proponente deverá anexar currículo, em que se comprove 

mailto:culturaeturismo@serratalhada.pe.gov.br
http://www.serratalhada.pe.gov.br/


 

7 
 

atuação na linguagem artística na qual se inscreveu. 
 
3.6 O proponente poderá anexar a sua inscrição material complementar e arquivos online, por 
meio de link com compartilhamento aberto. 
 
3.7 Serão desconsiderados os projetos entregues/enviados fora do período estipulado no item 
3.4. 
 
3.8 Não serão devolvidos os formulários de inscrição (bem como os anexos e materiais 
enviados). 
 
3.9 A Fundação Cultural de Serra Talhada não se responsabiliza por inscrições efetuadas cujo 
material de análise esteja corrompido, incompleto ou danificado. Bem como, inscrições não 
concluídas por falhas de conexão na internet. 
 
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
4.1 A seleção dos projetos se dará a partir de duas etapas: pré-seleção e seleção. 
 
4.2 Da Pré-seleção 
 
4.2.1 A Pré-seleção será executada por equipe coordenada pela Fundação Cultural de Serra 
Talhada, formada especificamente para este fim. 
 
4.2.2 Na etapa de pré-seleção será avaliado o correto preenchimento do formulário, contendo 
todos os anexos indicados e a adequação da proposta ao objeto do Edital e o atendimento às 
condições previstas no seu item 2. 
 
4.3 Da Seleção 

 
4.3.1 Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 02 (dois) 
representantes da Fundação Cultural de Serra Talhada, 01 (um) representante do Conselho 
Municipal de Política Cultural e 01 (um) representante da Sociedade Civil, nomeados através 
de Portaria específica. 
 
4.3.2 A Comissão de Seleção utilizará os seguintes critérios: 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

a) Qualidade Artística do Projeto 0 a 60 

b) Experiência e qualificação do proponente 0 a 20 

c) Relevância para a área artística de inserção 0 a 10 

d) Caráter inovador 0 a 10 

  
TOTAL 0 a 100 

 
4.3.3 Em caso de empate na nota final serão selecionados os projetos com melhor pontuação, 
de acordo com os seguintes critérios: 
 

a) Maior pontuação no item a; 
b) Maior pontuação no item b; 
c) Maior pontuação no item c. 
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4.3.4 Persistindo o empate, a Comissão de Seleção estabelecerá o desempate, por maioria 
absoluta. 
 
4.3.5 A Comissão de Seleção indicará, para cada linha de ação do Edital, além da proposta 
selecionada, uma lista de propostas suplentes em ordem decrescente de classificação, que 
poderão ser contempladas posteriormente, caso haja disponibilidade de recursos 
orçamentários. 
 
4.3.6 No caso de não haver inscrição ou projetos selecionados em uma das linhas de ação do 
Edital, os valores previstos deverão ser remanejados para atender projetos de outra linha de 
ação ou linguagem, conforme critério da Comissão de Seleção. 
 
4.3.7 O resultado final, com a classificação de todos os candidatos contemplados, será 
publicado no endereço eletrônico www.serratalhada.pe.gov.br  
 
4.3.8 A Comissão de Seleção é soberana, não cabendo recurso contra suas decisões. 
 
4.4 Da Documentação Complementar 

 
4.4.1 Os contemplados deverão encaminhar para a Fundação Cultural de Serra Talhada, no 
prazo de até 03 (três) dias úteis, improrrogáveis, a contar do primeiro dia útil posterior à 
publicação do resultado no site da Prefeitura de Serra Talhada, os documentos referentes à 
categoria de inscrição pessoa física ou pessoa jurídica. 
 
4.4.2 Documentação de Pessoa Física: 
 

A. Cópia do documento de identidade; 
B. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
C. Cópia do comprovante de residência; 
D. Dados bancários do proponente (nome do banco, agência e conta); 
E. Comprovante de inscrição do NIS / NIT / PIS / PASEP; 
F. Documento assinado pelo proponente declarando que as cópias são idênticas ao 

original (ANEXO 3); 
G. Comprovar a regularidade fiscal por meio de certidões de regularidade fiscal perante 

as receitas: Federal, Estadual, Municipal; 
H. Juntar certidão negativa de débitos trabalhistas (http://www.tst.jus.br/certidao). 

 
4.4.3 Documentação de Pessoa Jurídica: 
 

A. Cópia atualizada do cartão do CNPJ; 
B. Cópia atualizada do contrato social ou estatuto e suas alterações; 
C. Cópia do termo de posse do representante legal, ou cópia da ata que o elegeu, quando 

não constar o nome do representante no estatuto; 
D. Cópia do comprovante de endereço da pessoa jurídica; 
E. Cópia da identidade do representante legal da pessoa jurídica; 
F. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal da pessoa jurídica; 
G. Cópia do comprovante de residência do representante legal da pessoa jurídica; 
H. Dados bancários da pessoa jurídica (nome do banco, agência e conta corrente); 
I. Documento assinado pelo proponente declarando que as cópias são idênticas ao 

original (ANEXO 3); 

http://www.serratalhada.pe.gov.br/
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J. Comprovar a regularidade fiscal por meio de certidões de regularidade fiscal perante 
as receitas: Federal, Estadual, Municipal; 

K. Juntar certidão negativa de débitos trabalhistas (http://www.tst.jus.br/certidao); 
L. Certidão negativa de recuperação judicial ou falência. 

 
4.4.4 O não envio da documentação complementar conforme o prazo e especificações 
descritos no item 4.4.1 acarretará a desclassificação da proposta. 
 
4.4.5 O resultado final será homologado pelo Presidente da Fundação Cultural de Serra 
Talhada e divulgado no site da Prefeitura Municipal de Serra Talhada 
(www.serratalhada.pe.gov.br) 
 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
5.1 Serão destinados recursos da ordem de R$ 221.002,13 (duzentos e vinte e um mil e dois 
reais e treze centavos), contemplando cerca de 97 (noventa e sete) projetos. 
 
5.2 Os valores destinados aos projetos poderão variar de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 
8.000,00 (oito mil reais), de acordo com a linguagem e o tipo de ação apresentada. 
 
5.3 O pagamento aos selecionados será efetuado em parcela única, em até 30 (trinta) dias 
corridos, diretamente na conta bancária do contemplado (pessoa física ou jurídica, conforme 
inscrição), descontados os impostos e contribuições previstos na legislação em vigor. Não 
serão efetuados depósitos em conta conjunta ou de terceiros. 
 
5.4 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum selecionado, 
os recursos poderão ser destinados a outros proponentes, observada a ordem de classificação 
dos suplentes estabelecida pela Comissão de Seleção. 
 
5.5 Os selecionados que estiverem em situação de pendência, inadimplência ou falta de 
prestação de contas em contratos celebrados junto à Fundação Cultural de Serra Talhada ou 
a outro Órgão Público Municipal, bem como a qualquer Órgão Público Federal, serão 
desclassificados. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS 

 
6.1 Os proponentes deverão enviar à Fundação Cultural de Serra Talhada, um relatório final 
comprovando o desenvolvimento e a conclusão do projeto proposto, com provas documentais 
(fotos, folders, cartazes, matérias de jornal e blogs, publicações em redes sociais, vídeos, 
entre outros), a ser enviado para o mesmo endereço descrito no item 3.2 em até 30 (trinta) 
dias após o encerramento do mesmo. 
 
6.2 Os proponentes contemplados autorizam a Fundação Cultural de Serra Talhada, o registro 
documental e a utilização institucional de suas imagens na mídia impressa, na internet, em 
rádio, televisão e em outros meios para sua divulgação. Também autorizam a tornar público o 
relatório final dos respectivos projetos, por tempo indeterminado, sem que seja devida 
nenhuma remuneração a esse título. 
 
6.3 Como contrapartida ao recebimento do prêmio, o contemplado autoriza a Fundação 
Cultural de Serra Talhada e a Prefeitura Municipal a compartilhar seu trabalho em páginas da 
instituição e em redes sociais na internet, com liberação total de direitos do autor. 

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.serratalhada.pe.gov.br/
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6.4 Os contemplados estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, pela 
execução em desacordo com as normas do edital, obrigando-se a devolver os recursos 
recebidos atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a 
respectiva quitação. 
 
6.5 Os contemplados comprometem-se a incluir em todo material de divulgação, 
acompanhadas da chancela “Realização”, as logomarcas da Fundação Cultural de Serra 
Talhada, obedecendo aos critérios de veiculação das logomarcas estabelecidas de forma 
padronizada. Deverão incluir também a frase: “Projeto contemplado pelo EDITAL EMYGDIO 
DE MIRANDA DE CULTURA – Lei Aldir Blanc”. 

 
6.6 O proponente selecionado assume exclusiva e irrestrita responsabilidade por quaisquer 
reivindicações relacionadas à sua atração artística fundamentada em possíveis violações de 
direito de imagem, de voz, direito de propriedade intelectual e conexos, plágio ou qualquer 
violação de direitos de terceiros, respondendo exclusivamente por qualquer dano e/ou prejuízo 
em decorrência dessas ações, inclusive pela omissão de informações. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
7.1 O premiado que infringir as disposições do presente Edital ficará automaticamente 
impossibilitado de se inscrever ou participar das ações desenvolvidas pela Fundação Cultural 
de Serra Talhada, no período de 02 (dois) anos, a partir da data de publicação de Portaria 
Municipal, dando publicidade às irregularidades constatadas, após prévio direito de defesa. 
 
7.2 A inscrição efetuada implica plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
Edital. 
 
7.3 A Fundação Cultural de Serra Talhada não se responsabiliza pelas licenças e autorizações 
necessárias para a realização das atividades previstas nos projetos premiados, sendo essas 
de total responsabilidade dos contemplados. 
 
7.3.1  Será de inteira e completa responsabilidade do premiado o cumprimento de eventuais 
direitos autorais, se existir, arcando inclusive com o pagamento do Ecad (Escritório Central de 
Arrecadação). 
 
7.4 Este Edital não inviabiliza que o contemplado obtenha outros recursos junto à iniciativa 
pública ou privada, utilizando ou não as leis de incentivo à cultura vigentes no país. 
 
7.5 Outros esclarecimentos podem ser obtidos através do endereço eletrônico: 
casadacultura@serratalhada.pe.gov.br 
 
7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Cultural de Serra Talhada. 
 
 
 
 

Anildomá Willans de Souza 
Presidente da Fundação Cultural de Serra Talhada 


