
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

MINUTA PARA CONSULTA PUBLICA 
 

Edital Nº 001/2020 – SMC/PMM 
PRÊMIO DE INCENTIVO À CULTURA MAURÍCIO OLIVEIRA - 2020 

 
 
 
Prêmio de Incentivo à Cultura Maurício de Oliveira 2020, normas 
e critérios para participação. 

 
 
A Prefeitura Municipal de Mossoró através da Secretaria Municipal de Cultura, 
 
CONSIDERANDO os termos da Lei 3.270 de 20 de março de 2005 que em seu Art. 1º disciplina o fomento e promoção 
cultural nos espaços públicos de Mossoró; 
 
CONSIDERANDO que a criação e a organização de novos grupos e agentes culturais devem ser incentivados pela 
municipalidade, conforme prescreve em seu inciso VI, Art. 1º ;  
 
CONSIDERANDO ainda o Art. 2º da referida Lei, em seu inciso III que fala sobre a criação e consolidação do Calendário 
Cultural de Mossoró, que apesar de não está definido neste ano de 2020 por decreto do poder executivo, é por 
demais sabido que se concentra nas celebrações do Ciclo Junino (mês de Junho), nas celebrações das Liberdades 
(setembro e outubro), e a partir de 2019 passa a incluir Mossoró Cidade de Luz (dezembro);  
 
CONSIDERANDO AINDA as tipologias de prêmios previstas no Art.  11 da Lei nº 3.270/2005, muitas das quais não 
foram convocadas nas duas edições anteriores; 
 
CONSIDERANDO os anseios dos artistas expressos na Carta Manifesto de 23 de março de 2020, em e-mails enviados à 
PMM-cultura, e em diálogos com vários segmentos culturais da Cidade; 
 
CONSIDERANDO ainda a excepcionalidade dos tempos de pandemia, a situação singular dos artistas que necessitam 
do apoio e do aporte de recursos da municipalidade que lhes garantam renda; 
 
CONSIDERANDO o apoio do Governo Federal acessível através da renda básica; Edital do Governo Estadual para ações 
culturais pela rede; e a utilização espontânea por grande parte dos artistas mossoroenses, potiguares, nordestinos, 
brasileiros e universais cujas redes sociais já testemunham frequentemente a pujança da nossa arte e da nossa 
cultura; 
 
CONVOCA O PRÊMIO DE INCENTIVO À CULTURA MAURÍCIO DE SOUSA e torna público o presente edital para a seleção 
de projetos artísticos nas áreas de Música, Artes Cênicas, Audiovisual e Artes visuais, Patrimônio Cultural, Cultura 
Popular e Literatura quem venha a fortalecer o Calendário Cultural do Município, a partir de propostas apresentadas 
nos termos abaixo discriminados: 
 
1. DO OBJETO 

1.1. Serão aceitos projetos que contemplem as seguintes modalidades artísticas, atendendo as especificidades 
aqui descritas considerando preferentes aquelas que venham consolidar o Calendário Cultural do Município, 
a saber MOSSORO DAS LIBERDADES e MOSSORO CIDADE DE LUZ ou ainda, atividades que venham a aludir ao 
MOSSORO CIDADE JUNINA. 
 

2. DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
2.1. O Edital do Prêmio de Incentivo à Cultura Maurício Oliveira - Edição 2020, investirá a quantia de 

R$224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), com recursos ordinários, oriundos da fonte nº 10010000, 
de acordo com as recomendações legais do TCU, distribuídos em sete áreas de atuação. 
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3. SERÃO CONCEDIDOS OS SEGUINTES PRÊMIOS: 
 
3.1. PRÊMIO DA MÚSICA MAESTRO BATISTA - 20 prêmios no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) a 

expressões culturais que compreendam o canto e instrumentos, individuas e em grupos, a produção de 
shows, recitais, concertos, CDs, em diferentes modalidades e gêneros musicais inclusive convites para 
apresentação em Mossoró de bandas e ou filarmônicas de outros municípios; os prêmios serão concedidos 
obedecendo a ordem de classificação de acordo com os critérios de avaliação e notas atribuídas pelos 
avaliadores: 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADE DE 

PRÊMIOS 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL (R$) 

Concertos e recitais 03 3.000,00 9.000,00 

Concertos e recitais 03 2.000,00 6.000,00 

Duplas 05 1.000,00 5.000,00 

Solo 08 500,00 4.000,00 

Banda ou filarmônica  01 8.000,00 8.000.00 

TOTAL 20 — 32.000,0 

 
 
3.2 PRÊMIO ARTES CÊNICAS IVONETE DI PAULA concede 16 prêmios, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e 

dois mil reais) a 16 projetos na área de dança, produção teatral, atividade circense, obedecendo a ordem de 
classificação de acordo com os critérios de avaliação e notas atribuídas pelos avaliadores, conforme valores 
abaixo descritos: 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADE DE 

PRÊMIOS 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

Apresentações  04 5.000,00 20.000,00 

Apresentações 04 4.000,00 16.000,00 

Apresentações  04 3.000,00 12.000,00 

Esquetes  04 1.000,00 4.000,00 

TOTAL 16 — 52.000,0 

 
 

3.3. PRÊMIO DE AUDIOVISUAL NESTOR SABOIA concede seis prêmios no valor total de R$ 29.000,00 (vinte e 
nove mil reais).  Para a produção documentário, dois prêmios para a curadoria, organização e realização de 
dois festivais de cinema. Um festival de clássicos que tratem do tema liberdade a ser realizado em outubro 
de 2020 e outro em dezembro, durante o Mossoró Cidade de Luz com a temática natalina. Ainda são 
concedidos outros três prêmios para exposições virtuais a serem veiculadas nas mídias sociais sendo: Prêmio 
para uma exposição autoral, isto é, os elementos da exposição virtual são constituídos por obras originais e 
duas exposições virtuais que tratem da temática histórica, social, política referente ao contexto 
mossoroense. Os prêmios obedecem à ordem de classificação de acordo com os critérios de avaliação e 
notas atribuídas pelos avaliadores: 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADE DE 

PRÊMIOS 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL 

 (R$) 

Documentário 01 5.000,00 5.000,00 

Festivais de cinema  02 6.000,00 12.000,00 

Exposição virtual 
autoral 

01 6.000,00 6.000,00 

Exposição virtual 
histórica/social/politica 

02 3.000,00 6.000,00 

TOTAL 06 — 29.000,0 
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3.4. PRÊMIO DE ARTES VISUAIS MARIETA LIMA, concede dez prêmios no valor total de R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais) a expressões culturais de artes plásticas, fotografia, artes gráficas, filatelia, desenhos, 
escultura, colagem, grafite, mosaico, pintura, gravuras nas suas diferentes técnicas como serigrafia, 
xilogravura, gravura em metais e congêneres. Nessa categoria são concedidos dois prêmios para salões 
individuais, outros dois prêmios, para a curadoria, organização, produção e realização de dois salões 
coletivos, um de fotografia e outro de arte popular, em ambos, 60% do valor dos prêmios será repassado aos 
artistas selecionados, como prêmio participação ou aquisição. A maratona do grafite premia 6 grafiteiros 
cada um com painel de 2X2. Todos classificadas de acordo com os critérios de avaliação e notas atribuídas 
pelos avaliadores: 
 

ATIVIDADE 
QUANTIDADE DE 

PRÊMIOS 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL  

(R$) 

Exposições Individuais 02 3.500,00 7.000,00 

Coletiva de fotografia 01 6.000,00 6.000,00 

Coletiva de arte popular 01 10.000,00 10.000,00 

Maratona de Grafite 06 2.000,00 12.000,00 

TOTAL 10 — 35.000,00 

 
 

3.5. PRÊMIO PATRIMÔNIO CULTURAL JOAO BSTISTA CASCUDO RODRIGUES, concede cinco prêmios no valor 
total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). e objetiva premiar ações de conservação e de manutenção de 
museus, arquivos, bibliotecas e centros culturais; inclusive programas de visitas guiadas a museus e 
equipamentos culturais. e 3 projetos de Dinâmicas Culturais que visem incrementar ações dentro dos 
equipamentos culturais do município;  

 

ATIVIDADE 
QUANTIDADE 
DE PRÊMIOS 

VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

Organização de acervo 01 10.000,00 10.000,00 

Visitas a equipamentos culturais  01 6.000,00 6.000,00 

Dinâmicas culturais 03 3.000,00 9.000,00 

TOTAL 05 — 25.000,00 

 
 
3.6 PRÊMIO DE CULTURA POPULAR ANTONIO FRANCISCO – concede três prêmios no valor total de R$ 

26.000,00 (vinte e seis mil reais). Compreende espetáculos folclóricos e exposições de artesanato, festas 
populares e outras manifestações típicas materiais e simbólicas, traduzidos em conhecimentos, provérbios, 
causos, danças, cantorias, folguedos, culinária, medicina popular, feiras livres, lendas, parlendas, mitos 
adivinhações, simpatias, autos, festas religiosas, jargões populares e afins além de ações coletivas de 
festivais. Serão concedidos 03 (três) prêmios para organização de um festival de quadrilha, de cantadores e 
repentistas e festival de João Redondo de acordo com os critérios de avaliação:  

 

ATIVIDADE 
QUANTIDADE 
DE PRÊMIOS 

VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

Festival/apresentações de 
quadrilhas 

01 10.000,00 10.000,00 

Festival apresentações de 
repentistas 

01 10.000,00 10.000,00 

Festival de João Redondo 01 6.000,00 6.000,00 

TOTAL 03 — 26.000,00 
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3.7. PRÊMIO DE LITERATURA DORIAN JORGE FREIRE serão concedidos 09 prêmios no valor total de R$. 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Apoio para a criação literária e publicações de livros, revistas e catálogos 
de arte e cordéis. Nessa edição serão apoiados quatro livros e 5 cordéis, conforme ordem de classificação e 
critérios de avaliação atribuídas pelos avaliadores: 

 

ATIVIDADE 
QUANTIDADE DE 

PRÊMIOS 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

Livro 04 5.000,00 20.000,00 

Cordel  05 1.000,00 5.000,00 

TOTAL 9 — 25.000,00 

 
 

4. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE DATA 

Edital em consulta pública  07/05/2020 

Publicação do edital no Diário Oficial do Município 16/05/2020 

Inscrições 24/06 a 06/07/2020 

Avaliação Técnica dos projetos 07 a 09/07/2020 

Avaliação do Mérito 09 a 17/07/2020 

Resultado Final 21/07/2020 

Interposição de recurso Até 23/07/2020 

Análise de recursos Até 27/07/2020 

Resultado final 29/07/2020 

 
5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições são gratuitas e realizadas somente pela internet período de 19 a 23 de maio de 2020, através do 
endereço cultura@prefeiturademossoro.com.br mediante o envio da ficha de inscrição, do projeto atividade, 
e anexos. 

5.2. Podem concorrer ao Edital do Prêmio de Incentivo à Cultura Maurício Oliveira, pessoas de natureza Física (PF 
– Pessoa Física) e jurídica (PJ – Pessoa Jurídica). Em se tratando da instituição jurídica, a mesma deve ser de 
natureza artístico-cultural, sem fins lucrativos, públicas ou privadas. Em ambos os casos, o proponente deve 
ser residente no Município de Mossoró e ter certificado de Agente Cultural Municipal, excetuando-se o 
Prêmio de Música Maestro Batista, para convidado. Onde os interessados em se apresentarem em Mossoró 
podem se inscrever; 

5.3. Não poderão concorrer projetos apresentados por Membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais, ou 
servidores municipais que participem ou componha a Comissão de Avaliação e Seleção dos Projetos do Edital 
do Prêmio de Incentivo à Cultura Maurício Oliveira Edição 2020. 

5.4. Serão aceitas inscrições dos equipamentos culturais do município que visem melhorar e incentivar a visitação 
e a realização de programas culturais aderentes à natureza do equipamento; 

5.5. Não serão aceitas inscrições formalizadas fora do período estabelecido ou encaminhadas pelos Correios, ou 
outros serviços de entrega; 

5.6. O ato de inscrição implica na aceitação, por parte do proponente, das normas e condições estabelecidas no 
presente Edital; 

5.7. É vedada a inclusão a posteriori de documento ou informação, que deveria constar originariamente do ato de 
inscrição. 

5.8. O mesmo proponente só poderá apresentar uma proposta para concorrer ao Edital do Prêmio de Incentivo à 
Cultura Maurício Oliveira - Edição 2020; 

5.9. No ato da inscrição deve ser apresentada a seguinte documentação, todas de maneira legível e sem rasuras, 
a serem anexadas ao e mail, obedecendo à seguinte ordem de apresentação dos documentos: 
5.9.1. Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado referente a pessoa física ou jurídica, 

conforme seja o caso; 
5.9.2. Cópia de documento de identificação: RG e CPF do Responsável pelo projeto; 
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5.9.3. Cópia do cartão do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – do Ministério da Fazenda quando se 
tratar de pessoa jurídica; 

5.9.4. Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, cujo mandato abranja o período 
de inscrição quando se tratar de pessoa jurídica; 

5.9.5. Cópia do certificado de inscrição no Cadastro Municipal de Agentes Culturais (CMAC); 
5.9.6. Cópia de comprovante de residência em nome do/a Proponente. 
5.9.7. Quando se tratar de grupos anexar a Ficha Técnica e Artística, contendo o nome completo de todos os 

participantes do espetáculo, RG e CPF com respectivas funções; 
5.9.8. Carta de anuência de todos os integrantes do projeto; 
5.9.9. Curriculum e/ou portfólio do proponente ou do grupo responsável pelo projeto; 
5.9.10. Projeto/proposta de ação artística; 
5.9.11. Informe contendo em qual programa cultural do município o projeto de inscreve; 
5.9.12. Outros documentos ou materiais ilustrativos que o proponente considerar necessário apresentar. 

 
6. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

6.1. As comissões de Avaliação e Seleção dos projetos submetidos ao Prêmio Fomento 2020 terão em sua 
composição representantes do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Mossoró, representante da 
Academia Mossoroense de Letras, do Fórum de Quadrilhas, professores Universitários e serão nomeados por 
meio de portaria expedida pela Secretaria Municipal da Cultura, podendo, inclusive, seus membros fazerem 
parte da Comissão; 

6.2. As comissões serão compostas por membros com afinidade com a linguagem artística a ser avaliada; 
6.3. As Comissões de Avaliação e Seleção serão compostas, após o término das inscrições; ficando impossibilitado 

de participar da referida comissão, o membro que mantiver vínculo institucional, afetivo ou de parentesco 
em até 2º grau, com algum proponente de projeto;  

6.4. Os integrantes da Comissão de Avaliação e Seleção dos Projetos poderão ser substituídos a qualquer tempo, 
em caso de impedimento ou impossibilidade de atuação; 

6.5. As decisões das Comissões de Avaliação e Seleção serão tomadas por maioria de votos dos membros 
presentes e serão soberanas, não cabendo, portanto, recursos sobre as suas decisões; 

6.6. As Comissões de Avaliação e Seleção lavrarão atas, contendo o resultado de suas decisões, e justificando a 
aprovação ou não dos projetos inscritos; 

6.7. O resultado final do processo seletivo será homologado pela Secretaria de Cultura ouvido o Conselho 
Municipal de Políticas Culturais e publicado no Jornal Oficial do Município. 

 
7. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

7.1. Os projetos serão avaliados em duas fases distintas: 
7.1.1. HABILITAÇÃO TÉCNICA: análise documental, etapa em que será observado o cumprimento do que 

estabelece este Edital como também a validade da documentação anexada. Esta fase é eliminatória e o 
resultado será publicado no Jornal Oficial do Município-JOM; 

7.1.2. AVALIAÇÃO DO MÉRITO: nesta fase os projetos serão julgados a partir dos critérios pré-estabelecidos 
em ficha que pode ser adaptada pela comissão, frente a demanda existente, sendo os inscritos 
classificados em ordem decrescente de pontuação: 
7.1.2.1. Para a classificação e seleção dos projetos a serem contemplados com o Edital do Prêmio de 

Incentivo à Cultura Maurício Oliveira - Edição 2020, as Comissões de Avaliação e Seleção 
observarão os seguintes itens de avaliação que poderão ser acrescidos e modificados pela 
própria comissão: 
7.1.2.1.1. QUALIDADE ARTÍSTICA: Relevância e mérito da qualidade artística do texto e/ou da 

obra que servirá de guia para o espetáculo e/ou produção de bens artísticos-
culturais; 

7.1.2.1.2. QUALIDADE TÉCNICA: Relevância e mérito da qualidade técnica das partes que 
compõem o projeto; 

7.1.2.1.3. QUALIDADE EDUCATIVA: Relevância e mérito do conteúdo educativo e abordagem 
didático-pedagógica, do projeto. 
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7.1.2.1.4. ADERENCIA DA PROPOSTA com os objetivos culturais da cidade expressos no 
presente edital a saber: MOSSORÓ DAS LIBERDADES, MOSSORÓ CIDADE DA LUZ, 
MOSSORO CIDADE JUNINA  

7.1.2.1.5. INCENTIVO A NOVOS AGENTES CULTURAIS, as comissões de seleção também 
observarão e destacarão prêmios para novos artistas e novos grupos; 

7.1.3. Os projetos serão organizados por ordem de classificação, até o limite das vagas disponíveis e, a partir 
daí, os projetos serão ordenados como suplentes;  

7.1.4. Durante o processo de avaliação as comissões poderão recomendar o redimensionamento de projetos 
e a adaptação de orçamentos, visando otimizar o empenho de trabalho e a aplicação de recursos. 

7.1.5. Cada critério relacionado no item 6.1 receberá nota de cada avaliador, que variará de 05 (cinco) a 10 
(dez). A nota final do projeto será a média aritmética simples do somatório das notas individuais dos 
avaliadores.  

 
8. DO RESULTADO FINAL  

8.1. O Resultado final do processo de avaliação e seleção dos projetos submetidos ao Edital do Prêmio de 
Incentivo à Cultura Maurício Oliveira - Edição 2020, será publicado no Jornal Oficial de Mossoró – JOM; 

8.2. O proponente insatisfeito com o resultado poderá interpor recurso dirigido à Secretaria de Cultura, até dois 
dias após a publicação do resultado; 

8.3. Não serão aceitos recursos fora do prazo; 
 

9. DA ANÁLISE DOS RECURSOS 
9.1. Os recursos interpostos serão analisados até dois dias depois da apresentação e o resultado publicado no 

DOM. 
 

10. DO PAGAMENTO DOS PREMIOS 
10.1. O pagamento dos prêmios será feito em parcelas mensais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme 

cronograma de apresentações, a ser definido pelo gestor do projeto: 
10.2. A primeira parcela do pagamento inclui 50% do prêmio de música Maestro Batista, 50% do Prêmio de Arte 

Cênica Ivonete de Paula e 100 % do Prêmio de Artes Visuais Marieta Lima no segmento grafite. 
10.3. Sobre as despesas orçamentárias previstas nos Projetos submetidos à Edição 2020, deve-se observar: 

10.3.1. As despesas de divulgação e propagandas devem ser estabelecidas em 15% (quinze por cento) do 
orçamento total do respectivo projeto;  

10.3.2. Custos adicionais ao valor previsto neste Edital como os empregados na montagem e/ou 
circulação dos projetos selecionados, materiais ou serviços para confecção de cenários e figurinos, 
transporte, hospedagem, alimentação, eventuais taxas e impostos, equipamentos 
complementares aos existentes nos riders, técnicos de som e luz, remuneração de artistas, 
técnicos e terceiros, mídia, direitos autorais, cachês e outros, correrão por conta do proponente 
selecionado, não cabendo ao Município de Mossoró qualquer responsabilidade, ainda que 
subsidiária; 

10.3.3. Caso a proposta apresentada ao Edital do PRÊMIO DE INCENTIVO À CULTURA MAURÍCIO OLIVEIRA 
– EDIÇÃO 2020 exceda, em sua descrição orçamentária, o proponente deve apresentar 
descritivamente a fonte complementar necessária à realização do seu projeto, bem como, um 
comprovante desta aditividade confirmando a devida disponibilidade de recurso. 

 
11. DO CONTRATO E DA PRODUÇÃO DOS BENS SELECIONADOS 

11.1. Os responsáveis pelas propostas selecionadas assinarão Termo de Contrato, no qual constará a 
programação referente datas, horários, duração da atividade respeitando cada especificidade da natureza 
do projeto oferecido ao Município. 

11.2. No caso de descumprimento do disposto no presente Edital ou no instrumento de Contrato, este será 
unilateralmente rescindido, devendo o responsável pelo projeto selecionado restituir o valor dos recursos 
já pagos em sua integralidade e imediatamente após a rescisão contratual. 
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11.3. Os produtores dos espetáculos selecionados deverão cumprir rigorosamente as normas estabelecidas pelos 
Termos de Contrato, sobretudo as relacionadas ao cronograma de montagem, ensaios, apresentações e 
desmontagens. 

11.4. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do responsável pelas apresentações do espetáculo 
selecionado a observância e regularização de toda e qualquer questão concernente a Direitos Autorais, 
Conexos e de Imagem relativos à documentação encaminhada, bem como ao espetáculo apresentado. 

11.5. O responsável pela proposta selecionada, também, será exclusivamente responsável por todas as despesas 
decorrentes da execução do espetáculo, especialmente encargos fiscais, trabalhistas e sociais, oriundos das 
contratações diretas ou indiretas, efetuadas para realização do projeto e, especialmente, danos materiais, 
criminais ou morais contra terceiros originários das apresentações do espetáculo. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por 
decisão unilateral da SECULT/PMM, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão 
fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

12.2. Os valores destinados aos prêmios poderão ser remanejados para outras categorias no caso da existência 
de saldos ou pela inexistência de demanda;  

12.3. Havendo impedimento justificado para o não cumprimento das ações previstas nos contratos firmados, a 
Secretaria de Cultura poderá determinar outras formas de cumprimento dos acordos; 

12.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura de Mossoró, ficando eleito o Foro 
da Comarca de Mossoró (RN) para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente 
Edital. 

12.5. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital poderão ser obtidos na 
Secretaria de Cultura, localizada no Centro Administrativo, Prefeito Alcides Belo, na Rua Pedro Alves Cabral, 
s/n – Aeroporto, no horário das 8:00 às 13:00. 

 
 

Mossoró (RN), 05 de maio de 2020. 
 

 
Rosalba Ciarlini  

Prefeita 
 
 

Isaura Amelia Rosado Maia 
Secretária de Cultura  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

ANEXO I - A 
INSCRIÇÃO/PROJETO – PESSOA FÍSICA 

 

Edital Nº 001/2020 
PRÊMIO DE INCENTIVO À CULTURA MAURÍCIO OLIVEIRA – EDIÇÃO 2020 

I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

1.1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome: Profissão: 

Estado Civil: CPF: 

Identidade / Órgão Expedidor: Endereço completo: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone: Fax: Endereço Eletrônico (E-mail): 

Conta Corrente:  Banco:  Agência: 

1.2. CATEDORIA 

(   ) Prêmio da Música Maestro Batista 

(   ) Artes Cênicas Ivonete de Paula 
(   ) Prêmio de Artes Visuais Marieta Lima 

(   ) Prêmio de Audiovisual Nestor Saboia  

(   ) Prêmio Patrimônio Cultural João Batista Cascudo Rodrigues 
(   ) Prêmio de Cultura Popular Antônio Francisco 
(   ) Prêmio De Literatura Dorian Jorge Freire 

1.3. DECLARAÇÃO 

Esta inscrição efetuada implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas no Edital Nº 

001/2020– SMC/PMM - PRÊMIO DE INCENTIVO À CULTURA MAURÍCIO OLIVEIRA – 2020. As 

informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

 

II – PROJETO DE AÇÃO ARTÍSTICA 

2.1. TÍTULO DO PROJETO 

 

 

2.2. AÇÃO  

 

2.3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO (descreva as motivações para realização do projeto, a importância do projeto para a comunidade 

envolvida, as condições favoráveis para a realização do mesmo e o qual programa cultural do município o projeto de inscreve) 

 

2.4. OBJETIVOS: GERAL E ESPECÍFICOS  

 

2.5. PLANEJAMENTO (Descrever as estratégias para a realização do projeto e o modo como ele se organiza, incluindo 

informações como infraestrutura, parcerias e condições necessárias para a sua realização). 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

2.6. RESULTADO FINAL DO PROJETO (Descrever detalhadamente o resultado previsto) 

 

 

2.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Indicar, resumidamente, o período de realização previsto e a duração de cada etapa 

do projeto). 

2.7.1. Outubro: 

 

2.7.2. Dezembro: 

 

2.7.3. Outra Data. Especificar______________________ 

 

2.8. PLANO DE COMUNICAÇÃO (Descrever as estratégias que serão utilizadas para a divulgação das atividades, resultados 

ou produto(s) do projeto, se for o caso) 

 

 

2.9. ORÇAMENTO (Valores expressos em Reais) 

Item Descrição 
Unidade 

de medida 
Quant. Valor Unitário Valor total 

      

      

      

TOTAL  

2.10. RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS FONTES (Valores expressos em Reais) (Caso haja, citar os 

recursos provenientes de outras fontes que venham a ser utilizados no projeto, incluindo o nome da fonte, o respectivo valor e o estágio 

da captação. Não havendo, mencionar a inexistência de outras fontes financiadoras) 

 

2.11. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (se necessário) 

 

2.12. ANEXOS (assinalar os itens anexados ao projeto/proposta de ação artística – quando houver) 

 Material de divulgação (folders, cartazes, etc.) 

 Fotos de edições anteriores 

 Outros. Especificar ______________________________________________________________ 

LOCAL E DATA ASSINATURA DO PROPONETE 

  

 

Anexar os seguintes documentos: 
1. Cópia de documento de identificação: RG e CPF do Responsável pelo projeto; 
2. Cópia do certificado de inscrição no Cadastro Municipal de Agentes Culturais (CMAC); 
3. Cópia de comprovante de residência em nome do Proponente. 
4. Quando se tratar de grupos anexar a Ficha Técnica e Artística, contendo o nome completo de todos os participantes do 

espetáculo, RG e CPF com respectivas funções; 
5. Carta de anuência de todos os integrantes do projeto; 
6. Curriculum e/ou portfólio do proponente ou do grupo responsável pelo projeto. 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

ANEXO I - B 
INSCRIÇÃO/PROJETO – PESSOA FÍSICA 

 

Edital Nº 001/2020 
PRÊMIO DE INCENTIVO À CULTURA MAURÍCIO OLIVEIRA – EDIÇÃO 2020 

I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

1.2.  IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Razão Social: CNPJ: 

Endereço completo: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone: Fax: Endereço Eletrônico (E-mail): 

Conta Corrente: Banco: Agência: 

Representante: Cargo: 

Profissão: Estado Civil: CPF: 

Identidade / Órgão Expedidor: Cargo: 

Endereço Residencial: 

Cidade: UF: CEP: 

1.2. CATEDORIA 

(   ) Prêmio da Música Maestro Batista 

(   ) Artes Cênicas Ivonete de Paula 
(   ) Prêmio de Artes Visuais Marieta Lima 

(   ) Prêmio de Audiovisual Nestor Saboia  

(   ) Prêmio Patrimônio Cultural João Batista Cascudo Rodrigues 
(   ) Prêmio de Cultura Popular Antônio Francisco 
(   ) Prêmio De Literatura Dorian Jorge Freire 

1.3. DECLARAÇÃO 

Esta inscrição efetuada implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas no Edital Nº 

001/2020– SMC/PMM - PRÊMIO DE INCENTIVO À CULTURA MAURÍCIO OLIVEIRA – 2020. As 

informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

 

II – PROJETO DE AÇÃO ARTÍSTICA 

2.2. TÍTULO DO PROJETO 

 

 

2.4. AÇÃO  

 

2.5. JUSTIFICATIVA DO PROJETO (descreva as motivações para realização do projeto, a importância do projeto para a comunidade 

envolvida, as condições favoráveis para a realização do mesmo e o qual programa cultural do município o projeto de inscreve)  

 

2.4. OBJETIVOS: GERAL E ESPECÍFICOS  
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2.5. PLANEJAMENTO (Descrever as estratégias para a realização do projeto e o modo como ele se organiza, incluindo 

informações como infraestrutura, parcerias e condições necessárias para a sua realização). 

 

2.6. RESULTADO FINAL DO PROJETO (Descrever detalhadamente o resultado previsto) 

 

2.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Indicar, resumidamente, o período de realização previsto e a duração de cada etapa 

do projeto). 

2.7.1. Outubro: 

 

2.7.2. Dezembro: 

 

2.7.3. Outra Data. Especificar______________________ 

 

2.8. PLANO DE COMUNICAÇÃO (Descrever as estratégias que serão utilizadas para a divulgação das atividades, resultados 

ou produto(s) do projeto, se for o caso) 

 

2.9. ORÇAMENTO (Valores expressos em Reais) 

Item Descrição 
Unidade 

de medida 
Quant. Valor Unitário Valor total 

      

      

      

TOTAL  

2.10. RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS FONTES (Valores expressos em Reais) (Caso haja, citar os recursos 

provenientes de outras fontes que venham a ser utilizados no projeto, incluindo o nome da fonte, o respectivo valor e o estágio da captação. Não 

havendo, mencionar a inexistência de outras fontes financiadoras) 

 

2.11. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (se necessário) 

 

2.12. ANEXOS (assinalar os itens anexados ao projeto/proposta de ação artística – quando houver) 

 Material de divulgação (folders, cartazes, etc.) 

 Fotos de edições anteriores 

 Outros. Especificar ______________________________________________________________ 

LOCAL E DATA ASSINATURA DO PROPONETE (representante legal) 

  

 

Anexar os seguintes documentos: 
1. Cópia de documento de identificação: RG e CPF do representante legas da Pessoa Jurídica; 
2. Cópia do cartão do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – do Ministério da Fazenda  
3. Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, cujo mandato abranja o período de inscrição quando se tratar de pessoa jurídica; 
4. Cópia do certificado de inscrição no Cadastro Municipal de Agentes Culturais (CMAC); 
5. Cópia de comprovante de residência em nome representante legal; 
7. Curriculum e/ou portfólio do proponente; 
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ANEXO II 
CONTRATO 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: (Nome da Contratante), com sede em (..............), na Rua (............................................), nº (........), 
bairro (....................), Cep (...................), no Estado (..........), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (...............), e no Cadastro 
Estadual sob o nº (............), neste ato representada pelo seu secretário (...................), (Nacionalidade), (Estado Civil), 
(Profissão), Carteira de Identidade nº (......................), C.P.F. nº (.....................), residente e domiciliado na Rua 
(.....................................), nº (........), bairro (.....................), Cep (.................), Cidade (...................), no Estado (........); 
CONTRATADO: (Nome do Contratado), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº 
(............................), C.P.F. nº (.......................), residente e domiciliado na Rua (.....................................................), nº 
(........), bairro (.......................), Cep (....................), Cidade (........................), no Estado (..........); 
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Patrocínio para Execução de 
Projeto Artístico, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 
 
DO OBJETO DO CONTRATO 
Cláusula 1ª. Este contrato terá como objeto o patrocínio prestado pela CONTRATANTE ao CONTRATADO para a 
execução do projeto artístico (.............), que será realizado pelo artista (...............), neste ato representado pelo 
CONTRATADO. 
Cláusula 2ª. O CONTRATADO deverá seguir, na realização do projeto, o que ficou estabelecido na proposta por ele 
apresentada à CONTRATANTE. 
Cláusula 3ª. Caso o CONTRATADO necessite fazer alterações no projeto proposto, deverá fazer solicitação por escrito 
à CONTRATANTE justificando a necessidade dessas. Conforme a CONTRATANTE julgue o pedido total ou parcialmente 
procedente, fornecerá ao CONTRATADO uma autorização escrita relativa as alterações aprovadas. 
 
DAS LOGOMARCAS 
Cláusula 4ª. Nas peças promocionais produzidas especialmente para os projetos selecionados, bem como, para as 
demais áreas de atuação do Edital do Prêmio de Incentivo à Cultura Maurício Oliveira - edição 2019 deverá constar 
obrigatoriamente: 

Material impresso: logomarca oficial da Administração Municipal sobre os dizeres “Edital do PRÊMIO DE 
INCENTIVO À CULTURA MAURÍCIO OLIVEIRA – EDIÇÃO 2019 (conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria 
Municipal da Cultura); 

Material em áudio: A Prefeitura Municipal de Mossoró, por meio Edital do PRÊMIO DE INCENTIVO À 
CULTURA MAURÍCIO OLIVEIRA – EDIÇÃO 2019, orgulhosamente apresentam (nome do espetáculo ou da obra); 

Citação verbal do patrocínio da Prefeitura Municipal de Mossoró em todas as entrevistas concedidas à 
imprensa sobre o projeto. 

Todas as peças promocionais e materiais de divulgação produzidos em qualquer tempo, para os espetáculos 
selecionados ou outra área de atuação do Edital do PRÊMIO DE INCENTIVO À CULTURA MAURÍCIO OLIVEIRA – 
EDIÇÃO 2019, deverão necessariamente conter o crédito de patrocinador. 
 
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
Cláusula 5ª. O CONTRATADO se compromete a prestar contas sobre a CONTRATANTE relativa a todas as receitas e 
despesas envolvidas na realização do projeto. 
Cláusula 6ª. A prestação de contas deverá ser acompanhada dos respectivos recibos e notas fiscais. 
Cláusula 7ª. A prestação de contas será realizada até no máximo 30 dias após o término do projeto. 
Cláusula 8ª. É vedada a apresentação de prestações parciais de contas, devendo o CONTRATADO demonstrar todos os 
gastos de uma só vez. 
 
DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 
Cláusula 10ª. Ao CONTRATADO é expressamente vedado qualquer tipo de aplicação financeira do valor dado em 
patrocínio, pela CONTRATANTE, neste contrato. 
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DO PATROCÍNIO 
Cláusula 11ª. A CONTRATANTE destinará o valor de R$ (........) (Valor expresso) ao CONTRATADO para fins de 
patrocinar a realização do projeto artístico (...........).Cláusula 12ª. O patrocínio descrito na cláusula anterior será 
realizado mediante depósito na conta sob nº (...............), na Agência (..........) do Banco (..............). 
Cláusula 13ª. Em contraprestação ao patrocínio prestado pela CONTRATANTE, o CONTRATADO fornecerá (...............) 
exemplares do produto final do projeto à CONTRATANTE. 
 
DA RESCISÃO 
Cláusula 14ª. O presente contrato será rescindo caso uma das partes descumpra o pactuado nas cláusulas deste 
instrumento. 
Cláusula 15ª. Caso ocorra algum impedimento à realização do projeto, ligado a caso fortuito ou a força maior, as 
partes deverão pactuar outra data ou proceder a devolução dos valores e a reposição do que foi gasto nos 
preparativos. 
 
DO PRAZO 
Cláusula 16ª. O presente contrato terá duração de (...........) meses, sendo que o CONTRATADO deverá apresentar à 
CONTRATANTE o produto final do projeto com o término deste instrumento. 
 
DO FORO 
Cláusula 17ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de 
(..........); Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, 
juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
 
 
Local e Data 

__________________________________________________ 
(Nome e assinatura do Representante legal da Contratante) 

 
______________________________________  

(Nome e assinatura do Contratado) 
 

Testemunhas: 
______________________________________  
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1) 

______________________________________  
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2) 


