
 

 

EDITAL 02/2021 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021 
 

CONCURSO DE EXPRESSÕES CULTURAIS – CONCURSO DE VÍDEOS 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE, por meio do 
Departamento Municipal de Cultura, visando à realização de ações 
emergenciais ao setor cultural a que alude a Lei 14.017, de 29 de 
junho de 2020 (Lei Aldir Blanc) e Decreto Federal nº 10.464, de 17 de 
agosto de 2020, bem como concretizar os direitos culturais em âmbito 
municipal, torna público para conhecimento dos interessados o 
presente Edital. 
 

1. DO OBJETO. 
 

1.1. Torna pública a abertura das inscrições para o 
concurso de expressões culturais, com vistas a 
reconhecer e premiar iniciativas artísticas e culturais 
de interesse público e relevantes à sociedade que de 
alguma forma contribuíram e contribuem para a 
promoção, fruição, formação, capacitação e acesso 
aos bens culturais no município de Cesário Lange; 
assim como, fomentar, estimular, reconhecer, 
valorizar, incentivar e difundir a produção artística 
diversa de conteúdos virtuais da cidade de Cesário 
Lange. 

 
1.2. O presente edital visa atender ao inciso III do artigo 2º 

da Lei 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir 
Blanc), ora destinados à manutenção de agentes, de 
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de 
desenvolvimento de atividades de economia criativa e 
de economia solidária, de produções audiovisuais, de 
manifestações culturais, bem como à realização de 
atividades artísticas e culturais que possam ser 
transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio 
de redes sociais e outras plataformas digitais. 

 
 

2. DOS RECURSOS  

 



 

2.1. A premiação será far-se-á estritamente com recursos 
financeiros provenientes da lei 14.017/2020, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

 

3.1. Somente poderão concorrer à premiação artistas e 
produtores da cultura, residentes no município, 
exercentes de atividades culturais, comprovadamente, 
nos últimos 02 (dois) anos; outrossim, previamente 
inscritos no CADASTRO MUNICIPAL DA CULTURA. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1. As inscrições ocorrerão na sede do 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA DE 
CESÁRIO LANGE, sito na Avenida 03 de maio, 1845, 
Vila Nova, Cesário Lange, A PARTIR DO DIA 08 DE 
NOVEMBRO DE 2021, ENCERRANDO-SE NO DIA 
22 DE NOVEMBRO DE 2021, observado o horário de 
funcionamento do órgão, a saber, das 8hs à 17hs, 
mediante o preenchimento do FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO constante do ANEXO I. 
 

4.2. Os interessados deverão necessariamente protocolar 
na ocasião da inscrição, o link da propostaa ser 
apresentada, observadas as especificações do item 
05 deste edital; 

 
4.3. Na ocasião da inscrição o interessado deverá assinar 

a declaração de exercício DECLARAÇÃO DE 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ARTÍSTICAconstante do 
ANEXO II. 
 

4.4. Cada interessado poderá inscrever uma única 
proposta. 

 

4.5. As propostas não finalizadas ou incompletas após o 
término do prazo de inscrição serão prontamente 
desclassificadas. 

 
5. DAS PROPOSTAS 

 
5.1. As propostas constituir-se-ão da produção de (01) 

vídeo publicado em meio à plataforma YOUTUBE, 
versando sobre ações, atividades e projetos 
necessariamente culturais definidas como produções 
próprias. 
 



 

5.2. O vídeo terá no mínimo 15 (quinze) minutos e no 
máximo 30 (trinta) minutos com apresentações 
artísticas virtuais tais como: apresentações artísticas, 
atividades de formação, filmes, shows, peças, 
oficinas, cursos e outros. 
 

5.3. Já na inscrição o(a) interessado(a) deverá apresentar 
o link do vídeo, conforme especifica o item 4.2deste 
edital. 

 
5.4. O conteúdo, caso gravado em celular, deve ser 

filmado integralmente na “horizontal” e com resolução 
mínima de 720p e máxima de 1080p. 

 

5.5. No vídeo, deverá obrigatoriamente figurar a 
participação do artista proponente, podendo contar 
com a participação de convidados acompanhantes, 
caso considere necessário. 

 

5.5.1. Caso o vídeo conte com a participação de 
terceiros, estes deverão ser maiores de 18 
anos de idade. 

 

5.6. A indicação do resultado almejado deve guardar 
consonância ao conteúdo apresentado em meio à 
proposta. 

 

5.7. Protocolada a inscrição, não serão permitidas 
alterações daproposta. 
 

6. DA AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO.  
 

6.1. Os vídeos publicados serão escolhidos por veredito 
popular diretamente no site cesariolange.sp.gov.br 
em data a ser estipulada pelo Departamento de 
Cultura, posterior ao encerramento das inscrições, 
sendo premiados no importe de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) os 53 (cinquenta e três) mais bem avaliados.  
 

6.1.1. Independentemente da divulgação, os próprios 
interessados poderão orientar o público-alvo 
quanto à necessária avaliação em meio à área 
dedicada no site do município de Cesário 
Lange. 

 
6.2. O valor do prêmio será destinado exclusivamente ao 

artistaproponente. 
 



 

6.3. Após a apuração da pontuação, a relação dos 53 mais 
votadosserá publicada no site 
www.cesariolange.sp.gov.br. 
 
 

7. DOS IMPEDIMENTOS 
 
7.1. Fica vedada a participação de membro de Poder 

Executivo; dirigentes de Órgãos ou Entidades da 
Administração Pública Municipal; de Agentes 
Políticos; de servidores municipais que exerçam cargo 
de livre nomeação e exoneração na Administração 
Municipal de Cesário Lange.  
 

7.2. Fica vedada, também, a participação de cônjuges ou 
parentes consanguíneos ou por afinidade até o 
terceiro grau dos agentes políticos. 
 

7.3. Não serão aceitos projetos de caráter evidentemente 
publicitário e/ou institucional, ou que façam referência 
a personalidades políticas, partidos ou sindicatos. 

 
8. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.  

 
8.1. Será desclassificada a proposta: 

 
8.1.1. Cujo proponente não esteja previamente 

inscrito noCADASTRO MUNICIPAL DA 

CULTURA; 
 

8.1.2. Esteja com a inscrição no CADASTRO 
MUNICIPAL DA CULTURAincompleta ou 
desatualizada; 

 

8.1.3. Não cumprir às especificações técnicas 
previstas no item 5 deste edital. 
 

8.1.4. Não possua finalidade predominantemente 
artístico-cultural ou que não esteja alinhada 
com as diretrizes do presente edital;  

 

8.1.5. Contenha documentos desatualizados e/ou 
ilegíveis;  

 
8.1.6. Cujo link do vídeo da proposta não se 

confirme à data da abertura da votação.  
 



 

8.1.7. Não contenha a participação do próprio 
proponente ou figurado por pessoas menores 
de 18 anos. 

 

8.1.8. Não alcançar votação equivalente a pelo 
menos 10% (dez) do total de votos apurados. 

 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1.1. O Departamento de Cultura não se 
responsabiliza pela falha na inscrição por 
conta de problemas e/ou lentidão em 
servidores ou provedores de acesso, na linha 
de comunicação ou transmissão de dados. 
 

9.1.2. O ônus decorrente da participação nesse 
Edital, incluídas as despesas com cópias e 
emissão de documentos, é de exclusiva 
responsabilidade do Proponente. 

 

9.1.3. O (a) interessado (a) responderá, de forma 
exclusiva e integral, por eventuais denúncias, 
reclamações e/ou questionamentos, 
assegurando à Prefeitura de Cesário Lange o 
pleno ressarcimento por possíveis prejuízos 
sofridos. 

 

9.1.4. O Departamento de Cultura não se 
responsabilizará, solidária ou 
subsidiariamente, em hipótese alguma, pelos 
atos, contratos e compromissos de natureza 
comercial, financeira, trabalhista ou outra, 
bem como pelas respectivas taxas, tributos 
e/ou encargos deles decorrentes, assumidos 
pelo (a) Proponente para fins de realização da 
proposta inscrita. 

 

9.1.5. Todos os custos que impliquem na 
contratação de terceiros, deverão assegurar o 
recolhimento dos direitos autorais e conexos, 
bem como das contribuições sociais e dos 
tributos previstos em lei. 

 

9.1.6. A omissão de quaisquer informações 
pertinentes a titulares de direitos de autor ou 
propriedade responsabilizará quem prestou a 
informação, de forma exclusiva e integral, por 
tal conduta. 



 

 

9.1.7. O proponente, bem como os demais 
participantes do projeto, autoriza a Prefeitura 
de Cesário Lange a utilizar as imagens, áudio 
e informações para geração de indicadores, 
exibição em mídia impressa e eletrônica, em 
materiais institucionais e internet, 
exclusivamente para fins de divulgação e 
difusão da cultura local, sem fins lucrativos.  

 

9.1.8. O repasse do recurso fica condicionado à 
existência de disponibilidade orçamentária e 
financeira oriundos da Lei 14.017, de 29 de 
junho de 2020 (Lei Aldir Blanc). 

 

9.1.9. A inscrição no presente edital de premiação 
implica na total aceitação das normas nele 
contidas e ciência das legislações nele 
citadas, sobre as quais o (a) Proponente não 
poderá alegar desconhecimento. 

 

9.1.10. A qualquer tempo, esse edital poderá ser 
alterado, revogado ou anulado, no todo ou em 
parte, por motivo de interesse público, sem 
que isso implique direito à indenização de 
qualquer natureza. 

 

9.1.11. Para mais informações entrar em contato por 
e-mail: cultura@cesariolange.sp.gov.br ou no 
telefone (15) 3246-8060 opção 4. 

 

9.1.12. Os casos omissos ou não previstos nesse 
regulamento serão analisados e decididos 
pelo Departamento de Cultura. 

 

Cesário Lange, 28 deoutubro de 2021. 
 
 

RONALDO PAIS DE CAMARGO 
Prefeito Municipal 

 
 

REGINA HELENA GOMES PAIVA SERRANO 
Diretora de Cultura 

  



 

ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – CONCURSO DE VÍDEOS 

 

INSCRIÇÃO N°  
 

1. DADOS DO PROPONENTE:    
 

NOME COMPLETO  

 

APELIDO OU NOME 
ARTÍSTICO 

 

ENDEREÇO  

 

CPF  RG  

 
2. DA PROPOSTA: 

 

SEGMENTO (MODALIDADE)  

LINK DO VÍDEO 
(PROPOSTA) 

 

 

3. TERMO DE COMPROMISSO  
 

Pelo presente, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas no 
Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura, de Cesário Lange e no ato da 
inscrição do projeto em meio ao edital 02 – CONCURSO EXPRESSÕES 
CULTURAIS, reconhecendo para efeito que o material disponibilizado na proposta 
é de minha autoria, não havendo em seu conteúdo a participação de pessoas 
menores de 18 anos. 
 
 

Cesário Lange, ____ de _________________ de 2021. 
 
 
 
 
 

 

PROPONENTE 

  



 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ARTÍSTICA 

 
DADOS DO DECLARANTE:    
 
 

Nome Completo 
 
 

Apelido ou nome Artístico. 
 
 

Endereço  
 
 

CPF 
 
 

RG 

 
DECLARO, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas 
artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de publicação da Lei 
nº 14.017, de 29 de junho de 2020. 
 
Por oportuno, reconheço, sob as penas previstas na legislação, que as informações 
prestadas nesta declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades 
previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal. 
 

 
Cesário Lange, ____ de _____________ de 2021. 

 
 

 
 

DECLARANTE 
 

 


