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EDITAL DE CADASTRO CULTURAL N.º 01/2021.
A Prefeitura Municipal de Coroatá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer,
estabelece e divulga as normas para o Edital de Cadastro Cultural de artistas, grupos, espaços culturais e
demais áreas/segmentos culturais, respeitando os princípios da transparência, isonomia, legalidade,
moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, equilíbrio na distribuição regional dos recursos,
gratuidade e acesso à inscrição, tendo em vista a formação de base de dados para futura concessão do auxílio
previsto na Lei Federal n.º 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc.
Este certame respeita os princípios da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais, promulgada pelo Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007 e se destina a reconhecer e
premiar pessoas físicas e instituições privadas com natureza ou finalidade cultural, praticantes das diversas
expressões culturais populares, observadas as disposições dos artigos 215 e 216 da Constituição da
República Federativa do Brasil, o inciso III do artigo 2° da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020,
do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, da Emenda constitucional 107, 02 de julho de 2020,
Lei Federal n° 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e da Lei Federal n.º 14.036/2020, no que lhe for
aplicável e as normas estabelecidas neste Edital e anexos.
02 – CONSIDERANDOS
Considerando que a cultura popular é o conjunto de criações que emanam de uma comunidade, que
reconhecidamente respondem às expectativas da mesma enquanto afirmação de sua identidade cultural e
social.
Considerando a pluralidade de comportamentos e práticas sociais, os diferentes modos de se organizar e de
viver a vida social e a diversidade de culturas existentes no Brasil, vislumbra-se a possibilidade de se pensar a
cultura popular na perspectiva da circularidade cultural, propondo um diálogo entre a erudição e o popular e
entre o tradicional e o moderno nas manifestações culturais da sociedade, partindo-se do ponto de vista das
interferências mútuas entre essas vertentes;
Considerando que a Gestão Municipal, atendendo a determinação federal, aderiu às ações emergenciais de
apoio aos realizadores de manifestações culturais, contribuindo para sua continuidade e para a manutenção
dinâmica dos artistas e profissionais culturais, resolve:
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1.

DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital o cadastro de artistas, grupos e espaços culturais do Município de
Coroatá, com o objetivo de realizar um MAPEAMENTO CULTURAL para criação da base de dados
para futura concessão de auxílio previsto na Lei Federal n.º 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc;
1.2. O cadastro está dividido em três categorias e deve ser preenchido conforme cada caso: Eixo 1 CADASTRO DE PESSOA FÍSICA; Eixo 2 - CADASTRO DE ESPAÇOS CULTURAIS E
ARTÍSTICOS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, ORGANIZAÇÕES
CULTURAIS COMUNITÁRIAS, COOPERATIVAS E INSTITUIÇÕES CULTURAIS COM
ATIVIDADES INTERROMPIDAS; Eixo 3 - CADASTROS DE PESSOAS JURÍDICAS COM
CAPACIDADE DE ATENDER OS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO COM O PODER
PÚBLICO PREVISTOS NA LEI N.º 8.666/93;
1.3. A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer será a responsável pelo cadastramento,
articulação e divulgação do cadastro por meio de publicações nos meios oficiais e institucionais de
comunicação;
1.4. A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer será a responsável pela análise da
documentação entregue para cadastro, podendo solicitar diligências para regularização de documentos
apresentados até o prazo final de vigência do presente edital;
1.5. O presente edital terá vigência de 05 (cinco) dias, contados a partir do primeiro dia ultio depois de
dada sua publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado, a critério da Secretaria Municipal de
Esporte, Cultura, Juventude e Lazer.

2.

INFORMAÇÕES E FORNECIMENTO DO EDITAL:
2.1. Os interessados em participar da presente seleção poderão obter informações no site da Prefeitura
Municipal de Coroatá - http://coroata.ma.gov.br/ , ou diretamente na Secretaria Municipal de Esporte,
Cultura, Juventude e Lazer.

3.

DOS CADASTROS:
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3.1. Os cadastros serão realizados presencialmente, obedecendo todos os protocolos sanitários, com
atendimento individual, distanciamento individual, utilização obrigatória de máscaras de proteção e
higienização antes e após cada atendimento;
3.2. É de inteira responsabilidade do proponente a veracidade das informações apresentadas na
oportunidade do cadastro, bem como dos documentos apresentados;
3.3. A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer poderá requerer diligências a fim de
comprovar a veracidade de documentos apresentados, bem como complementar informações que
considerar insuficientes, podendo o proponente complementar as informações do cadastro até o fim da
vigência do Edital, sob pena de indeferimento do cadastro;
3.4. O resultado final do cadastro será divulgado nos meios oficiais e institucionais de comunicação após o
encerramento de vigência do presente Edital;
3.5. Os proponentes que tiverem o cadastro rejeitado poderão apresentar recurso no prazo de 05 (cinco)
dias úteis da publicação do resultado, por meio de expediente devidamente fundamentado, podendo ser
instruído com documentos comprobatórios de suas alegações.
4.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. PESSOAS FÍSICAS
a) Terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24 meses anteriores à
publicação da Lei Federal n.º 14.017/2020, sendo comprovada a atuação de forma documental ou por meio de
declaração (passível de verificação);
b) Não possuírem emprego formal ativo;
c) Não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial, ou benefício de seguro-desemprego
ou programa de transferência de renda federal, ressalvado o Bolsa Família;
d) Terem renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário mínimo ou renda familiar mensal
total de até 3 (três) salários mínimos, o que for maior;
e) Não terem recebido no ano de 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito
mil, quinhentos e cinquenta e nove mil e setenta centavos);
f) Não serem beneficiários de auxílio emergencial.

COROATÁ-MARANHÃO-SEXTA-FEIRA
26 DE FEVEREIRO DE 2021
ANO 0005|EDIÇÃO 0015|06 PÁGINAS

PÁGINAS 4/6

4.2. PESSOA JURÍDICA - ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS
EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS,
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS QUE TIVERAM AS SUAS
ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL
a) Terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24 meses anteriores à
publicação da Lei Federal n.º 14.017/2020, sendo comprovada a atuação de forma documental ou por meio de
declaração (passível de verificação).
4.3. PESSOA JURÍDICA COM CAPACIDADE PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO
a) Demonstração de habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira, nos
termos dos arts. 27 a 32, da Lei n.º 8.666/93 a fim de viabilizar a contratação de bens e serviços vinculados ao
setor cultural, por meio de recursos repassados através da Lei Federal n.º 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc.
5.

DAS VEDAÇÕES

5.1. O cadastro é individual, devendo o proponente optar por algumas das modalidades previstas, vedado o
cadastro cumulativo;
5.2. Fica vedado o cadastro de espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou a
ela vinculados, bem como espaços culturais vinculados a fundações, institutos ou instituições criados
ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento
exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do sistema S;
5.3. É vedada a participação de candidatos que:
a) Agentes políticos ou dirigentes de qualquer esfera governamental, bem como seu respectivo cônjuge
ou companheiro, assim como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau;
b) Servidor público de órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos
Poderes, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º
grau.
c) Sejam membros da Comissão de Seleção ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.
d) As inscrições que incorrerem nas vedações deste serão eliminadas em qualquer fase
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6.

DO PROCEDIMENTO DO CADASTRO
6.1. Pessoas Físicas/Espaços :
a)
b)
c)

Preenchimento da ficha de inscrição, conforme anexo do presente Edital (fornecida no local);
Declarações de pessoa física devidamente preenchidas e assinadas (fornecidas no local);
Documentos pessoais (cédula de identidade, CPF e comprovante de residência), com validade
na data do cadastro;
d)
Comprovação de exercício da atividade cultural de forma social ou profissional em prazo de até
24 meses da publicação da Lei n.º 14.017/2020 (29/06/2020) por meio de declaração (fornecida no local)
ou ainda por outros documentos (fotos, vídeos, certificados, etc), passíveis de verificação pela comissão
de cadastro;
6.2. Grupos Culturais e/ou Espaços Culturais mantidos por pessoa física:
a) Mesmos documentos do item 6.1, preenchidos pelo representante do grupo, sendo acrescentada
relação de membros, identificados pelo CPF;
b) A pessoa física que participar do Cadastro Cultural através de Grupo Cultural, não poderá realizar
cadastro de forma individual, a fim de participar de futura seleção de auxílio previsto na Lei Federal n.º
14.017/2020.
6.3. Pessoas Jurídicas:
a) Requerimento de empresário ou estatuto ou contrato social devidamente registrado no órgão
competente;
b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
c) Alvará de Funcionamento;
d) Prova de regularidade fiscal perante as fazendas públicas Federal, Estadual e Municipal;
e) Prova de regularidade perante o FGTS;
f) Prova de inexistência de débitos trabalhistas;
g) Balanço contábil devidamente registrado perante o órgão competente;
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h) Capacidade técnica demonstrada por meio de contratos, notas fiscais ou declarações emitidas por
pessoas jurídicas de direito pú
7.

DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A inscrição do proponente em quaisquer das modalidades previstas no presente Edital
configura prévia e total aceitação de todas as condições estabelecidas no presente Edital;
7.2. Em atenção à legislação de transparência pública, após a publicação de resultados finais,
terceiros interessados poderão requerer acesso ao cadastro, resguardados dados pessoais;
7.3. Os casos omissos no presente Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de Esporte,
Cultura, Juventude e Lazer;
7.4. À Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer fica resguardado o direito de
prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos ou justificativas de interesse
público para tais procedimentos, devidamente apresentados nos autos do processo de origem,
não implicando em direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
7.5. Fica eleito o foro da Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão, como competente para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Edital, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Coroatá (MA), 26 de fevereiro, de 2021.
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