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EDITAL Nº 002/2020 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÃO E ALTERAÇÃO DE 

QUANTITATIVO E PREMIAÇÃO POR MODALIDADE ARTÍSTICA 

PREMIAÇÃO Nº 01/2020 

“TRAIRÃO FAZENDO CULTURA”  

 

O Município de Trairão, por meio de sua Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 

considerando a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, “Lei Aldir Blanc”; considerando 

o Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020; considerando o Decreto Municipal nº 055 

de 10 de setembro de 2020. Tornou público o Edital de Premiação 01/2020 – “Trairão Fazendo 

Cultura”, cujo objeto é a concessão de recursos financeiros por meio de PREMIAÇÃO aos 

agentes culturais ou coletivos que contribuem para a produção artístico-cultural, para a difusão, 

para o fomento e para o desenvolvimento cultural de Trairão. A premiação é oferecida aos 

proponentes de projetos culturais que estejam em plena fase de atividades a pelo menos 02 (dois) 

anos. Para fins de incentivo, por intermédio deste edital de seleção, o prêmio possibilita o acesso 

democrático à difusão cultural, em constante diálogo com a sociedade, buscando alinhar-se com 

as especificidades locais, apoiando e viabilizando variada programação, com o intuito de fazer 

chegar ao público ações que abrangem as formas tradicionais e populares de fazedores e fazedoras 

culturais. A premiação é destinada aos profissionais e fazedores de cultura que foram 

prejudicados pela pandemia do coronavírus e os projetos serão premiados com recursos 

provenientes da Lei Federal 14.017/2020 “Lei Aldir Blanc”, de acordo com as disposições 

seguintes e, considerando que a necessidade de prorrogação do prazo para habilitação de projetos 

e, ainda, a inclusão de modalidade artística, conforme previsto no inciso II do artigo 2º, da referida 

Lei Aldir Blanc, resolve: 

 

1. DA ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO E PREMIAÇÃO POR MODALIDADE 

ARTÍSTICA 

 

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças premiará pessoas físicas ou jurídicas, que 

representem a cultura local, devidamente credenciadas e que tenham relevância artística/cultural 

para o Município de Trairão. 

 

1.1  Poderão participar do presente Edital os agentes culturais e grupos folclóricos representados 

por pessoas físicas, nascidas ou residentes e domiciliadas em Trairão, ou pessoas jurídicas 

sediadas no município de Trairão, com data de fundação anterior ao dia 20 de março de 2020; 

cujas atividades foram interrompidas por força das medidas de distanciamento social impostas 

pela pandemia da COVID-19; e que exerçam suas atividades culturais dentro de, pelo menos, uma 

das áreas a seguir, a que se inclui a modalidade no item final: 

 

02 (dois) carnavalescos – valor total dos prêmios: R$ 8.000,00;  
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02 (dois) capoeira – valor total dos prêmios: R$ 10.000,00;  

05 (cinco) quadrilhas – valor total dos prêmios: R$ 55.000,00;  

01 (um) artesanato – valor do prêmio: R$ 6.000,00;  

01 (um) musicais – valor do prêmio: R$ 8.000,00;  

04 (quatro) outras danças – valor total dos prêmios: R$ 32.000,00. 

 

2. Fica alterado o item 2.1, quanto ao valor bruto a ser disponibilizado para o certame, determinando 

o valor global de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), de acordo com a disponibilidade 

financeira, utilizando-se recursos provenientes da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, “Lei 

Aldir Blanc”, conforme incisos II e III do Art. 2º. 

 

3. Prazo previsto no item 6 do Edital de Premiação “Trairão Fazendo Cultura”, prorrogando-se as 

inscrições de projetos até o dia 23 de outubro de 2020, permanecendo inalterado o horário de 

atendimento, durante o período de expediente normal das 08:00 às 14:00. 

 

4. Permanecem inalterados os demais itens previstos no Edital nº 001/2020, sendo que os casos 

omissos serão decididos pelo Comitê Gestor do recurso. 

 

 

Trairão, 16 de outubro de 2020. 

 

 

ARLETE BAÚ 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

 

 

 


