
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Endereço: Rua Jonathas Pedrosa, 247 – Centro. 
Parintins - Amazonas 

CEP: 69151-030 

EDITAL Nº 001/2020 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PARA 

SEREM FOMENTADAS POR MEIO DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO DE 

PARINTINS. 

 

A Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da SEMCULT, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no art. 215 da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 

205 da Constituição do Estado do Amazonas e pela Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98, com 

objetivo de implementar as diretrizes traçadas pelo Governo Federal, expressos na Lei nº 

14.017, de 29 de junho de 2020, durante o estado de calamidade, as condições e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, torna público para conhecimento dos interessados as 

inscrições para seleção de projetos que visam a realização de atividades artísticas e culturais 

para contemplar as ações de fomento estabelecidas pela lei Aldir Blanc no Município de 

Parintins. 

 

CAPÍTULO I - DO OBJETO E VALORES 

 

1. Constitui objeto do presente, estabelecer regras gerais e específicas no âmbito do art. 2º, de 

Lei n. 14.017 de 29 de junho de 2020, visando à realização de seleção de projetos nas mais 

diversas manifestações artístico-culturais e de economia criativa do Município de Parintins, 

inseridos nas seguintes áreas: 

 

1.1. Artes Visuais:  
Compreende o universo das Artes Visuais, projetos que contemplem a produção de obras de 

arte, realização de exposições, oficinas, e outras formas de apresentação que propiciem o 

acesso à proposta a ser realizada, em todas as linguagens e gêneros das artes visuais (pintura, 

escultura, objetos, fotografia, desenhos, quadrinhos, grafite, gravura, artes plásticas, artes 

gráficas, instalações, performances, videoarte, intervenções urbanas e linguagens virtuais), 

bem como restauro de obras de arte em diversos suportes (tela, papel, metal, madeira, entre 

outros). 

 

1.2. Artes Cênicas: 
Compreende o universo das Artes Cênicas, projetos que contemplem espetáculos, oficinas e 

outras formas de criação e apresentação que propiciem o acesso à obra realizada, em todas as 

linguagens das artes cênicas (teatro, dança, circo e ópera). 

 

1.3. Música:  

Compreende o universo da Música, projetos que contemplem criação e produção musical, 

realização de shows, festivais, oficinas e manutenção de instrumentos musicais, gravação e 

registro sonoro (CD) /audiovisual (DVD) e outras formas de criação e apresentação que 

propiciem o acesso à obra realizada, em todos os gêneros da música. 

 

1.4. Literatura: 

Compreende o universo da Literatura, projetos que contemplem criação literária, revistas, 

jornais, fanzines e demais impressos, mídias eletrônicas, oficinas literárias, pesquisas e outras 

formas de criação e apresentação que propiciem o acesso à obra realizada, em todos os estilos 
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literários (conto, romance, crônica, poesia, cordel, histórias em quadrinhos, poesia visual, 

poesia virtual, entre outras).  

 

1.5. Artesanato: 

Compreende o universo do Artesanato, projetos que contemplem a produção de obras, 

realização de exposições, oficinas, e outras formas de apresentação que propiciem o acesso à 

proposta a ser realizada, em todos os tipos e gêneros do artesanato (barro, palha, madeira, 

sementes, metal, tecido, areia, vidro, papel reciclado, pintura, escultura, bordado, renda, 

vestuário, colagem, retalho, marchetaria, modelagem, entre outros), bem como vídeo, foto e 

outras linguagens tecnológicas sobre o tema. 

 

1.6. Mestres de Cultura Popular: 

Compreendem-se como Mestres de Cultura Popular, pessoas que usem a arte como forma de 

expressão, ou cuja vida e obra foram dedicadas à promoção, proteção e desenvolvimento da 

arte da cultura tradicional, no município de Parintins, considerando a longa permanência na 

atividade e capacidade de transmissão destes conhecimentos.  

 

2. Disponibilizar o valor de R$ 513.165,54 (quinhentos e treze mil, cento e sessenta e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos) para programa de fomento, para ações e projetos de 

produções culturais, artísticas e de economia criativa selecionados, contemplando 106 

projetos, distribuídos em 05 (cinco) categorias artísticas e 03 (três) categorias financeiras 

conforme os valores abaixo: 

 

a) 85 Projetos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) CATEGORIA FINANCEIRA (A). 

b) 20 Projetos de R$ 8.000,00 (oito mil reais) CATEGORIA FINANCEIRA (B). 

c) 01 Projeto de R$ 13.165,54 (treze mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro 

centavos) CATEGORIA FINANCEIRA (C). 

 

3. Os valores que trata o item 2 deste capítulo, em caso do não preenchimento das categorias 

financeiras A e B, o recurso será remanejado para atender projetos de outras categorias 

artísticas.  

 

4. O recurso que trata o item 2 deste capitulo é oriundo do Fundo Nacional de Cultura – 

FNC, conforme percentual mínimo estabelecido na Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 e 

Decretos de Regulamentação nº 10.464/2020 e nº10.489/2020 

 

CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES 

 

1. Nos termos do presente Edital, podem se inscrever Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas: 

 

1.1. Pessoa Física: maiores de 18 anos, capazes, brasileiros natos ou naturalizados, nascidos 

e/ou residentes em Parintins, no caso da comprovação da residência, deverá apresentar 

comprovante em seu nome ou do cônjuge, ou contrato de locação de imóvel, caso não possua 

contrato, apresentar declaração emitida pelo proprietário do imóvel, informando que o 

proponente reside no endereço apresentado.   

 

1.2. Pessoa Jurídica: instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou 

contrato social e cartão de CNPJ tenha como natureza o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à produção artística e/ou cultural ou economia criativa. 
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1.3. Cada proponente poderá inscrever até 02 projetos, sendo contemplado apenas 1 (um) 

para pessoa física ou jurídica. 

 

2. É VEDADA a inscrição: 

 

a) De SERVIDORES, colaboradores, terceirizados, estagiários, membros e prestadores 

de serviço relacionados ao Governo do Estado/Secretaria municipal de Cultura e 

Turismo, desde a nomeação ou eleição, ou respectivo cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

b) De CANDIDATO que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com integrantes da Comissão de 

Avaliação e Seleção deste Edital, desde a eleição e nomeação, respectivamente. 

c) De pessoas físicas e jurídicas que não desenvolvam quaisquer atividades relacionadas 

à produção artística e/ou cultural ou economia criativa. 

 

2.1. O vedação do qual trata o item 2, alíneas a, b e c deste Capítulo, compreende o 

proponente, bem como os demais envolvidos no projeto, citados na ficha técnica. 

 

2.2. É VEDADO projeto cujo objetivo seja a manutenção de grupos e companhias. 

 

CAPÍTULO III - DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

1. O encaminhamento da documentação requerida por meio do presente edital (ficha de 

inscrição preenchida, conteúdo do projeto e demais documentos) se dará, de forma presencial 

junto à Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT, conforme item 3, do CAPÍTULO IV 

deste edital. 

 

2. O encaminhamento do projeto de forma PRESENCIAL deverá ser feito em 01 (um) 

envelope individual para cada projeto, LACRADO, com as seguintes instruções de 

identificação: 

 

SELEÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PARA SEREM FOMENTADOS 

POR MEIO DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA LEI ALDIR 

BLANC NO MUNICIPIO DE PARINTINS. 

TÍTULO DO PROJETO: 

......................................................................................................................... 

ÁREA: ............................................................................................................ 

PROPONENTE (NOME COMPLETO CONFORME RG):  

......................................................................................................................... 

CATEGORIA FINACEIRA    A (   )  B (   )  C (   ) 

 

 

3. A não apresentação de qualquer documento exigido neste edital, bem como qualquer 

rasura, emenda, declarações e/ou documentos falsos ou inverídicos ou outra irregularidade 

constatada nos documentos entregues, implica na eliminação do candidato(a) no certame, em 

qualquer fase do projeto, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Endereço: Rua Jonathas Pedrosa, 247 – Centro. 
Parintins - Amazonas 

CEP: 69151-030 

CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES 

 

1. Compõe a Inscrição: 

 

a) Ficha de Inscrição para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (ANEXO I) devidamente 

preenchida. 

b) Proposta do Projeto (ANEXO II) 

c) Cópia legível do RG. 

d) Cópia legível do CPF. 

e) Comprovante de Residência. 

f) Currículo Artístico/Cultural ou Portfólio com comprovação de atividade cultural 

direcionada a área escolhida pelo projeto (podendo conter recorte de jornal, print de redes 

sociais, entre outros). 

g) CNPJ acompanhado do Contrato Social e alterações, ou Estatuto, para organização/ 

entidades sem fins econômicos, conforme o caso. (Pessoa Jurídica) 

h) Declaração de Cessão de Direitos Autorais para fins de premiação e divulgação, 

assinada pelo proponente (ANEXO III – MODELO A);   

i) Declaração de Cessão de Utilização de Obras, Imagens e Som, assinada pelo 

proponente (ANEXO III - MODELO B);  

j) Ata de nomeação do Presidente. (Pessoa Jurídica) 

k) Cópia legível do RANI para inscrito na cultura indígena, ou documento equivalente, 

ou declaração da FUNAI. 

 

 

2. A inscrição do Proponente implicará na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

3. O Edital e seus Anexos estarão disponibilizados na página eletrônica 

www.parintins.am.gov.br  

 

4. Período de inscrição: 19 de 30 de outubro de 2020.  

 

5. Endereço para efetuar a inscrições presencialmente 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA e TURISMO (CAT) 

Endereço: RUA JONATHAS PEDROSA, Nº 247 BAIRRO: CENTRO 

Cidade: PARINTINS CEP: 69.151-030 

 

6. A Inscrição só será efetivada após o entrega na SEMCULT do projeto e todos os 

documentos mencionados no edital. 

 

7. O Proponente é responsável pela veracidade das informações prestadas na ficha de 

inscrição enviada, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento. 

 

8. As informações e os anexos que integram os Projetos, não poderão ser alterados, 

suprimidos ou substituídos depois de encaminhados na forma do Capitulo III. 

 

9. Somente serão considerados inscritos no prazo estabelecido neste Edital. 

 

http://www.parintins.am.gov.br/
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10. Serão indeferidas as propostas que não forem apresentadas adequadamente no lugar, 

prazo, forma e demais condições especificadas no presente Edital. 

 

CAPÍTULO V – DA ANÁLISE DOS PROJETOS, JULGAMENTO E APROVAÇÃO. 

 

1. A análise dos projetos ocorrerá em 02 (duas) fases: 

 

a) Fase 1 - Habilitação 

b) Fase 2 - Avaliação 

 

2. FASE 1 – HABILITAÇÃO 
 

2.1. A habilitação compreende a triagem, de caráter eliminatório, com o objetivo de verificar 

se o proponente cumpre as exigências previstas para inscrição neste edital, a qual será 

realizada por uma Comissão de Habilitação, nomeada pela SEMCULT. 

 

2.2. A lista das propostas habilitadas e inabilitadas será divulgada no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Amazonas – DOM (www.diariomunicipalaam.org.br) e na página 

eletrônica da Prefeitura Municipal de Parintins (www.parintins.am.gov.br), SENDO DE 

TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE ACOMPANHAR A 

ATUALIZAÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES. 

 

2.3. Os candidatos não habilitados terão um prazo de 02 (dias) dias úteis, a contar da 

publicação da lista a que se refere o item anterior, para interpor Recurso à Comissão de 

Habilitação. (ANEXO 04). 

 

2.3.1 A comissão de Habilitação será composta 3 (três) membros, sendo:  

 

01 (um) Representantes da Secretaria Municipal de Cultura  

02 (dois) Representantes da Secretaria Municipal de Turismo 

 

2.4. Os recursos referentes à inabilitação da inscrição deverão ser enviados para o endereço 

eletrônico cultura@parintins.am.gov.br não cabendo a apresentação de documentos não 

enviados no momento da inscrição. 

 

2.5. Os recursos serão julgados pela Comissão de Revisão em até 02 (dois) dias úteis após a 

sua interposição, cujo resultado será homologado pela SEMCULT e publicado no DOM e no 

site da Prefeitura de Parintins, observada a regra do Item 2.2 do Capitulo V. 

 

2.5.1 A comissão de Revisão será composta por 2 (dois) membros, sendo:  

01 (um) Representante da Secretaria de Cultura  

01 (um) Assessor Jurídico da Procuradoria Municipal de Parintins. 

 

 

3. FASE 2 – AVALIAÇÃO 

 

3.1. A avaliação, de caráter classificatório, abrangerá todos os projetos habilitados e será 

realizada por uma Comissão de Avaliação, nomeada por Portaria da SEMCULT, composta 

http://www.diariomunicipalaam.org.br/
http://www.parintins.am.gov.br/
mailto:cultura@parintins.am.gov.br
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por membros da SEMCULT e profissionais de reconhecida competência comprovada das 

classes artísticas.  

 

3.2 A comissão de Avaliação será composta por 8 (oito) membros, sendo: 

 

04 (quatro) Representantes da Secretaria da Secretaria Municipal de Cultura 

03 (três) Profissionais de reconhecida competência ou notório saber. 

01 (um) Representante da Sociedade Civil Organizada. 

 

3.2.1 As atividades da Comissão de Avaliação Técnica não serão remuneradas.  

 

3.3. Cada Projeto será analisado por 02 (dois) membros da Comissão de Avaliação e 

posteriormente por toda a Comissão, CUJA NOTA FINAL será a média das notas destes 

membros para cada um dos seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

a) Mérito da proposta (artístico, técnico e conceitual) 0 a 5 

b) Relevância Cultural do Projeto 0 a 5 

c) Qualificação profissional do Curriculum do Proponente 0 a 5  

d) Viabilidade de execução - técnica e financeira - do projeto 0 a 5 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIA DOS 02 MEMBROS DA 

COMISSÃO) 

20 

 

3.4. A pontuação mínima para a classificação será de 4 (quatro) pontos. 

 

3.5. A Comissão de Avaliação não poderá propor modificação, intervenção ou alteração no 

projeto.  

 

3.6. Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate seguirá a seguinte 

ordem de pontuação dos critérios: 

 

a) Maior nota no critério Mérito da proposta. 

b) Maior nota no critério Relevância cultural do projeto. 

c) Maior nota no critério Viabilidade de execução do projeto. 

d) O candidato mais idoso. 

 

3.7 A RELAÇÃO COMPLETA DOS CLASSIFICADOS NA FASE 2 - AVALIAÇÃO e 

suas respectivas notas, em ordem decrescente, serão divulgadas no site 

www.parintins.am.gov.br e publicados no Diário Oficial dos Municípios, com a classificação 

dos premiados, indicando o nome, a área e o valor concedido. 

 

3.8. Recursos para esta fase deverão ser enviados para o endereço eletrônico 

cultura@parintins.am.gov.br, em formulário próprio (ANEXO V), no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a contar da publicação da lista a que se refere o item anterior, para Comissão Revisão, 

que procederá a análise, não cabendo nesta fase, a apresentação de documentos não enviados 

no ato da inscrição do projeto. 

 

3.8.1 A Comissão de Revisão será composta por 3 (três) membros sendo:  

01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Cultura  

http://www.parintins.am.gov.br/
mailto:cultura@parintins.am.gov.br
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01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Turismo  

01 (um) Profissional de reconhecida competência ou notório saber. 

 

3.9. A Comissão efetuará a análise em até 02 (dois) dias úteis após a data da interposição do 

recurso e os resultados serão homologados pela SEMCULT e publicados no Diário Oficial 

dos Municípios e na página eletrônica www.parintins.am.gov.br. 

 

3.10. É de total responsabilidade do proponente, o acompanhamento de todas as fases do 

edital, inclusive do resultado dos recursos impetrados. 

 

3.11. O RESULTADO FINAL, após o julgamento dos recursos, será homologado pela 

SEMCULT e publicado no Diário Oficial dos Municípios, indicando o nome dos 

classificados, área e o valor referente a categoria financeira em que foi inscrito o projeto. 

 

 

CAPÍTULO VI – DA DOCUMENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO PAGAMENTO 

 

1. Os classificados deverão encaminhar para SEMCULT situada à RUA JONATHAS 

PEDROSA, nº 190, BAIRRO: CENTRO, PARINTINS/AMAZONAS no prazo máximo 

05 (cinco) dias corridos e IMPRORROGÁVEIS, após a divulgação do resultado final da 

seleção no Diário Oficial do Município os documentos abaixo: 

 

1.1. Pessoa Física: 

 

a) 02 vias de Requerimento, sem data (ANEXO VI – MODELO A) 

b) 02 vias de Recibo, sem data (ANEXO VII – MODELO A);  

c) 01 cópia legível do RG;  

d) 01 cópia legível do CPF;  

e) 01 cópia do comprovante de residência atual;  

f) 01 cópia legível do cartão do banco ou extrato bancário em nome do proponente, 

indicando o Banco, Agência e Conta Corrente;  

 

1.2. Pessoa Jurídica: 

 

a) 02 vias de Requerimento, em papel timbrado, sem data (ANEXO VI - MODELO 

B);  

b) 02 vias de Recibo, em papel timbrado, sem data (ANEXO VII – MODELO B);  

c) 01 cópia legível do RG do Representante Legal;  

d) 01 cópia legível do CPF do Representante Legal;  

e) 01 cópia legível do comprovante de residência atual do Representante Legal;  

f) 01 cópia legível do comprovante de residência atual da sede do proponente;  

g) 01 cópia legível do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  

h) 01 cópia legível do cartão do banco ou extrato bancário em nome do proponente, 

indicando o Banco, Agência e Conta Corrente;  

 

2. O pagamento será processado em parcela única. 

 

3. O pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica em conta bancária 

indicada pelo proponente. 

http://www.parintins.am.gov.br/
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5. A Prefeitura Municipal de Parintins/ SEMCULT não fará o depósito em Conta 

Conjunta, Conta Poupança e Conta de Terceiros. 

 

 

 

 

1. Os projetos selecionados deverão ser realizados integralmente dentro do prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar do dia da transferência bancária dos recursos na 

conta do proponente, ficando a cargo da SEMCULT, elaborar cronograma de execução.  

 

2. Os selecionados comprometem-se a cumprir integralmente a proposta aprovada e incluir 

em todo material de divulgação o apoio da Prefeitura Municipal de Parintins / SEMCULT, 

acompanhado ou não de símbolos, sem personificar autoridades obedecendo ainda aos 

critérios de veiculação das logomarcas estabelecidas, que estarão à disposição do proponente 

na SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação, devendo, ainda, incluir a expressão: 

GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DO TURISMO – SECRETARIA ESPECIAL DA 

CULTURA, FUNDO NACIONAL DE CULTURA. 

 

3. Ficam sob a responsabilidade dos premiados todos os contatos, contratações, custos e 

encargos referentes ao desenvolvimento do projeto selecionado, inclusive o pagamento de 

direitos autorais e a obtenção do direito de imagem, de acordo com a legislação vigente (Ex.: 

ECAD, SBAT, Pagamento de Direitos Autorais de texto, composições, etc). 

 

4. Após a execução do projeto, o selecionado deverá encaminhar à SEMCULT, no prazo de 

30 (trinta) dias, o Relatório Execução de Atividade (ANEXO VIII), 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 e de 02 (dois) 

exemplares do produto resultante do projeto, se houver.  

 

5. A documentação referente à comprovação de realização da atividade que trata o item 5 

deste Capítulo, deverá ser encaminhada a:  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULT 

Endereço: Rua Jonathas Pedrosa, 190, CAT-Centro 

CEP- 69.151-030- Parintins – Amazonas 

 

6. O proponente selecionado deverá permitir que todas as ações do projeto sejam 

acompanhadas por técnicos da SEMCULT nomeados para registrar através de fotografias e ou 

gravações em áudio e vídeo, e que o material resultante possa ser incorporado ao seu acervo, 

incluído os materiais de divulgação institucional. 

 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Todos os proponentes classificados ou não, autorizam o acesso de seu projeto, inclusive em 

fase de interposição de recurso junto à Comissão de Revisão   

 

CAPÍTULO VII – DAS OBRIGAÇÕES 
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2. 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, 

ficando inadimplente para qualquer forma de contrato pelo município através da Prefeitura de 

Parintins pelo período de 5 anos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. 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. 

 

4. 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 

vigente no país. 

 

5. A SEMCULT deverá verificar in loco o desenvolvimento da execução do projeto premiado.  

 

6. Eventuais esclarecimentos e orientação técnica para o preenchimento do Formulário Padrão 

serão prestados na Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, conforme agendamento 

prévio pelo telefone 991273493 das 08h00 as 14h00 ou e-mail: cultura@parintins.am.gov.br . 

 

7. No caso do projeto implicar em Cessão de Direitos Autorais tais como: imagens, músicas, 

obras e outros deverá ser apresentada a respectiva declaração por parte do(s) autor (es) 

envolvido(s) ou de quem detenha tais direitos. 

8. Todas as categorias classificadas deverão disponibilizar os resultados de seus projetos para 

compor as ações da Secretaria de Cultura após a execução do projeto, mediante comunicação 

oficial e protocolo da SEMCULT, via relatório final do processo desse Edital. 

 

9. Os casos omissos relativos a este Edital serão resolvidos pela SEMCULT, após apreciação 

da Procuradoria Geral ou Subprocuradoria Geral do Município de Parintins. 

 

 

Parintins/AM, 16 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

KARLA VIANA FERREIRA 

Secretária de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. 
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