
 

 

 

 

PRÊMIO JOÃO HENRIQUE DA CAGEPE DE EVENTOS 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 do PRÊMIO JOÃO HENRIQUE DA CAGEPE DE EVENTOS, para o município de Serra 
Talhada, 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 Constitui objeto deste edital a premiação de até 10 (dez) iniciativas voltadas para eventos 
culturais impedidos de acontecer por força da pandemia, em âmbito municipal, por meio da 
destinação de recursos que viabilizem sua realização em âmbito virtual. O edital visa estimular 
a reflexão e a experiência do público, além do compromisso com a sustentabilidade e com a 
inclusão social. Os projetos deverão: valorizar e fortalecer a memória e a diversidade da 
cultura serratalhadense, contemplar temas relevantes da sociedade contemporânea, novas 
linguagens, e a transversalidade das artes, a educação, a democratização e a acessibilidade 
da cultura. 
 
1.2 Este edital contemplará eventos não realizados por força da pandemia e que possam ser 
realizados em formato virtual. 
 
1.3 Os eventos citados no item acima devem ter, no mínimo, duas edições realizadas nos 
últimos dois anos no município de Serra Talhada e comprovarem que tiveram sua realização 
impedida por conta do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020 
 
1.4 Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado 
de calamidade pública, fica estabelecido que poderão ser premiados neste Edital os eventos 
culturais previstos para ocorrer no município de Serra Talhada no período de 20/03/2020 a 
31/12/2020. 
 
1.5 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 agosto de 2020 e pelo Decreto Municipal nº 3.229, de 02 de setembro de 2020. 
 

1.6 O total de contemplados poderá ser ampliado caso haja disponibilidade de recursos 
orçamentários. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 Estão habilitadas a participar do PRÊMIO JOÃO HENRIQUE DA CAGEPE DE EVENTOS, 
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, 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., doravante identificadas como “proponentes”. 
 



 

 

 

 

2.2 É vedada a inscrição de servidores, terceirizados ou profissionais que tenham vínculo de 
trabalho com a Fundação Cultural de Serra Talhada, bem como o Município de Serra Talhada-
PE. 
 
2.3 Não poderão se inscrever na seleção pública, proponentes que possuam dentre os seus 
dirigentes membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do 
Tribunal de Contas da União, ou respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2º grau. 
 
2.4 Cada proponente poderá concorrer com apenas 1 (um) projeto. 
 
2.5 O proponente que apresentar mais de 1 (um) projeto neste Edital, terá automaticamente 
inabilitado o(s) demais projeto(s) apresentado(s) após o primeiro. 
 
2.6 Os projetos deverão ser realizados no município de Serra Talhada. 
 
3. DA QUANTIDADE, DO VALOR DOS PRÊMIOS E RESPECTIVAS CATEGORIAS 
 
3.1 O PRÊMIO JOÃO HENRIQUE DA CAGEPE DE EVENTOS contemplará até 10 (dez) 
projetos, com um investimento de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
 
3.2 A distribuição dos prêmios será realizada de acordo com os seguintes valores e 
modalidade de premiados: 
 

MODALIDADE Quantidade 
de Prêmios 

Valor do 
Prêmio 

Total de 
Prêmios 

Eventos não realizados 10 R$ 8.000,00 R$ 80.000,00 

    

TOTAL DE INVESTIMENTOS R$ 80.000,00 

 
3.3 Serão selecionados os melhores projetos, obedecendo ao quantitativo de prêmios 
estipulado no item 3.2, que poderá ser ampliado, caso haja disponibilidade de recursos 
orçamentários. 
 
3.4 O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única, descontados os impostos e 
contribuições previstos na legislação em vigor, depositado, obrigatoriamente, na conta 
bancária do premiado. 
 
3.5 No pagamento de pessoa jurídica, o recolhimento do imposto de renda, quando devido, 
deverá ser providenciado pelo próprio contemplado  no prêmio, na forma da legislação vigente. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1 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. 
 
4.2 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 

 
4.3 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). 
 
4.4 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 05 de outubro de 2020. 
 
4.5 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 
atuação na linguagem artística na qual se inscreveu e o histórico do evento a ser premiado. 
 
4.6 O proponente poderá anexar a sua inscrição material complementar e arquivos online, por 
meio de link com compartilhamento aberto, inserido no respectivo campo do formulário de 
inscrição. 
 
4.7 Serão desconsiderados os projetos entregues/enviados fora do período estipulado no item 
4.4. 
 
4.8 Não serão devolvidos os formulários de inscrição (bem como os anexos e materiais 
enviados). 
 
4.9 O proponente, no ato da inscrição, deverá optar somente por uma das modalidades 
especificadas no item 3.2 deste edital. 
 
4.10 Serão desconsideradas as inscrições apresentadas de forma diversa da descrita nos 
itens anteriores. 
 
4.11 Após o envio, não serão admitidas alterações ou complementações no projeto. 
 
4.12 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 concluidas por falhas de conexão da internet. 
 
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
5.1 A seleção dos projetos se dará a partir de duas etapas: pré-seleção e seleção. 
 
5.2 Da Pré-seleção 

 
5.2.1 A Pré-seleção será executada por equipe coordenada pela Fundação Cultural de Serra 
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Talhada, formada especificamente para este fim. 
 
5.2.2 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. 
 
5.3 Da Seleção 

 
5.3.1 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. 
 
5.3.2 A Comissão de Seleção utilizará os seguintes critérios: 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

a) Qualidade Artística do Projeto 0 a 60 

b) Histórico do Evento 0 a 20 

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

d) Caráter inovador 0 a 10 

  
TOTAL 0 a 100 

 
5.3.3 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. 

 
5.3.4 Persistindo o empate, a Comissão de Seleção estabelecerá o desempate, por maioria 
absoluta. 
 
5.3.5 A Comissão de Seleção indicará, para cada modalidade do Edital, além das propostas 
selecionadas, uma lista de propostas suplentes em ordem decrescente de classificação, que 
poderão ser contempladas posteriormente, caso haja disponibilidade de recursos 
orçamentários.. 
 
5.3.6 No caso de não haver inscrição ou projetos selecionados em uma das modalidades de 
premiação, os valores previstos deverão ser remanejados para atender projetos de outra 
modalidade, caso haja, conforme critério da Comissão de Seleção. 
 
5.3.7 O resultado final, com a classificação de todos os candidatos contemplados, será 
publicado no endereço eletrônico www.serratalhada.pe.gov.br  
 
5.3.8 A Comissão de Seleção é soberana, não cabendo recurso contra suas decisões. 
 
5.4 Da Documentação Complementar 
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5.4.1 Os contemplados deverão encaminhar para a Fundação Cultural de Serra Talhada, no 
prazo máximo de 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 pesso jurídica. 
 
5.4.2 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),  

 
5.4.3 Documentação de Pessoa Jurídica: 
 

a) Cópía 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); 
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; 

 
5.4.4 O não envio da documentação complementar conforme o prazo e especificações 
descritos no item 5.4.1 acarretará a desclassificação da proposta. 
 
5.4.5 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) 
 
5.4.6 Os premiados que estiverem inscritos em quaisquer dos cadastros de inadimplentes do 
Governo Federal serão desclassificados. 
 
5.4.7 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento do prêmio por parte do 
premiado, em razão do descumprimento das obrigações estabelecidas neste edital, o recurso 
financeiro será destinado a outro proponente, observada a ordem de classificação por notas 
estabelecidas pela Comissão de Seleção. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS 

 
6.1 Os projetos premiados deverão ser realizados integralmente dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar do dia do depósito dos recursos na conta do proponente, em formato virtual 
gravado ou no formato live. 
 
6.2 Os projetos deverão ser realizados no período citado no item 5.1, em formato virtual, 
através de plataforma digital aberta, acompanhadas de atividades complementares (debate, 
entrevistas, relatos, bate-papo com o público, etc.). 
 
6.3 Cada premiado deverá realizar, até o período citado no item 5.1, o mínimo de 01 (uma) 
exibição do evento em plataforma digital aberta, acompanhada de atividades complementares 
(debate, entrevistas, relatos, bate-papo com o público, etc.). 
 

6.4 Os premiados comprometem‐se a cumprir integralmente a proposta aprovada e incluir em 
todo material de divulgação o apoio da Fundação Cultural de Serra Talhada, obedecendo aos 
critérios de veiculação das logomarcas estabelecidas. Deverão incluir também a expressão: 
“Este projeto foi contemplado com “PRÊMIO JOÃO HENRIQUE DA CAGEPE DE EVENTOS 
– LEI ALDIR BLANC”. 
 
6.5 Qualquer proposta de modificação no projeto premiado só poderá ser posta em prática se 
aprovada pela Fundação Cultural de Serra Talhada. 
 
6.6 Após o prazo estipulado para a execução do projeto, o premiado deverá encaminhar à 
Fundação Cultural de Serra Talhada, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório detalhado de sua 
execução, com datas e locais das atividades, incluindo o registro dos resultados em vídeos e 
fotos, quantidade de público, locais de apresentação, material de divulgação (em que constem 
os créditos exigidos) e documentos que comprovem as atividades realizadas, de acordo com 
as exigências do edital. 
 
6.7 No cumprimento das exigências constantes no subitem 5.4, deverão ser obedecidas as 
normas referentes à legislação eleitoral, no que for pertinente. 
 
6.8 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, seja pelo uso das imagens, som ou vozes. 
 
6.9 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. 
 
6.10 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. 
 
6.11 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 proponente premiado será responsável pela realização do projeto e pelos documentos 
encaminhados à Fundação Cultural de Serra Talhada, não implicando seu conteúdo 
responsabilidade civil ou penal para a Fundação Cultural de Serra Talhada. 
 
7.2 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 seus proponentes. 
 
7.2.1 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). 
 
7.3 O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes no presente Edital. 
 
7.4 O premiado autoriza o acesso ao conteúdo de seu projeto, na hipótese de requerimento, 
formulado em pedido de revisão de julgamento da Comissão de Seleção. 
 
7.5 A Fundação Cultural de Serra Talhada poderá verificar in loco o desenvolvimento da 
execução do projeto premiado. 
 
7.6 O premiado estará sujeito às penalidades legais pela inexecução total ou parcial do projeto 
selecionado ou, ainda, pela execução em desacordo com as regras estabelecidas neste edital. 
 

7.7 Na ocorrência dos casos descritos acima, o proponente obriga‐se a devolver os recursos 
recebidos, atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a 
respectiva quitação. 
 
7.8 Os contemplados autorizam, desde já, a Fundação Cultural de Serra Talhada a mencionar 
seu apoio e utilizar em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer 
ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, fotografias e os relatórios 
de atividades dos projetos selecionados pelo PRÊMIO JOÃO HENRIQUE DA CAGEPE DE 
EVENTOS. 
 
7.9 Este edital não impede que os proponentes dos projetos contemplados obtenham outros 
recursos junto à iniciativa pública ou privada, utilizando ou não as leis de incentivo à cultura 
vigentes no país. 
 
7.10 Outros esclarecimentos podem ser obtidos através do endereço eletrônico: 
casadacultura@serratalhada.pe.gov.br 
 
7.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Cultural de Serra Talhada. 

 
 



 

 

 

 

Anildomá Willans de Souza 
Presidente da Fundação Cultural de Serra Talhada 

 


