
                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO - SEMCDELT 
 

. EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2021 SEMCDELT/TERRA ALTA-PA NA 

CATEGORIA PRÊMIO PARA PATROCÍNIO CULTURAL DESTINADO 

APRESENTAÇÕES DE GRUPOS, EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS E ARTESANATO 

 

LEI ALDIR BLANC 

 

A Prefeitura Municipal de Terra Alta, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, 

Desporto, Lazer e Turismo-SEMCDELT, torna pública Chamada Simplificada para 

CREDENCIAMENTO DE PROJETOS DE FOMENTO NAS ÁREAS CULTURAIS E 

ARTÍSTICO no Município de Terra 

Alta, estabelecendo critérios básicos para habilitação de projetos vinculados ao setor cultural e 

outros instrumentos destinado a manutenção de agentes culturais durante o período de pandemia 

do CORONAVÍRUS (COVID-19). Este edital corresponde ao disposto no inciso III do art. 2º 

da Lei Federal nº 14.017, de 2020, a saber: editais chamadas públicas, prêmios, aquisição de 

bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos 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 realizadas de 

forma presencial ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. 

As legislações, informações e resultados atrelados a esse edital estarão disponíveis no site 

da Prefeitura Municipal de Terra alta, no seguinte link: https//terraalta.pa.gov.br. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente Edital contém 05 (cinco) anexos como partes integrantes da seleção aqui 

regida, sendo estes: 

 Formulário de Inscrição do Projeto (Anexo I); 

 Minuta do Contrato de Patrocínio (Anexo II); 

 Carta Coletiva de Anuência (Anexo III); 

 Modelo de Declaração de Residência (Anexo IV); e 

 Declaração de Participação Exclusiva (Anexo V); 

 

1.2 Para fins deste Edital considera-se a Prefeitura Municipal de Terra Alta como 

patrocinadora e os proponentes selecionados como patrocinados. 

 

2. DOS OBJETOS 

2.1 Este Edital de Seleção Pública nº 002/2021 SEMCDELT/TA-PA na Categoria Prêmio 

para Patrocínio de Lives (gravadas), Apresentações de Grupos, Exposições de Artes Visuais e 

Artesanato, é uma das ações de caráter emergencial do Município de Terra Alta, onde a sua 

intenção é amenizar o impacto advindo das medidas necessárias resultantes da pandemia 

causada pelo COVID-19 na área cultural do município, em conformidade com os seguintes 

objetivos: 

a) Promover e fomentar a música, a dança, as artes visuais e artesanato no município como 

ambientes dinamizadores da cena cultural e seus ciclos de criação, produção, circulação, 

formação, difusão e fruição de bens e serviços culturais; 

b) Assegurar a proteção dos direitos culturais da população durante a situação de 

emergência em saúde, decorrente do COVID-19, tendo em vista que estes são direitos 

fundamentais essenciais à qualidade da vida humana, contribuindo para a inclusão 

social e o senso de pertencimento, identidade, sensibilidade e empatia; 
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