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1. APRESENTAÇÃO  

 

A Secretaria de Cultura e Turismo do município de Iguatu, frente a conjuntura Nacional 

de enfrentamento ao novo coronavírus, está  publicando o EDITAL DE APOIO AOS 

ARTISTAS IGUATUENSES NO ENFRETAMENTO AO COVID-19, com o 

objetivo de contribuir com incremento da economia artística no Município de Iguatu, 

reconhecendo assim a cultura como um direito fundamental, bem como fortalecendo o 

isolamento social diante essa época de pandemia do coronavírus (COVID-19).  

Este edital pretende especificamente apoiar financeiramente aos atores culturais, 

como também contribuir com o isolamento social da população iguatuense através do 

entretenimento cultural por meio das redes sociais. Sua duração dar-se enquanto perdurar 

a emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, 

ou conforme recomendações do Governo Federal, Estadual e Municipal.   

Em síntese, a elaboração e a execução do edital contribuem diretamente para que 

o município cumpra com suas atribuições, estabelecendo medidas de prevenção, cautela 

e redução do risco de transmissão, considerando que a vida do cidadão é um direito 

fundamental de maior expressão constitucional. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que vivemos uma pandemia 

do novo coronavírus, chamado de Sars-Cov-2. A pandemia de Covid-19, causada pelo 

vírus SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus, vem produzindo repercussões não apenas de 

ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e 

impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história 

recente das epidemias. 

Conforme o Artigo 215 da constituição Federal de 1988, “O Estado garantirá a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 

apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”, sendo assim, 

a Secretaria de Cultura e Turismo de Iguatu, vem por meio tentar promover a 

universalização do acesso aos bens e serviços culturais, buscando efetivar esse direito, 

apoiando diretamente os artistas iguatuenses por meio de incentivo financeiro das suas 
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produções culturais, por meio do lançamento desse edital através de recurso próprio desse 

município.  

No âmbito municipal o Decreto nº 12, de 17 de março de 2020 estabelece medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus 

(COVID -19), e dá outras providências. E o Decreto nº 23, de 06 de abril de 2020 

reconhece, para os fins do disposto no art.65 da lei complementar federal nº 101, de 04 

de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública no município de Iguatu-

CE, portanto o fortalecimento das Políticas Públicas, inclusive de Cultura e Turismo, 

devem ser efetivadas como forma de potencializar respostas às demandas sociais da 

população.  

Considerando o PROJETO LEI Nº. 21, DE 11 DE MAIO DE 2020, onde autoriza 

o poder executivo municipal a destinar a verba prevista nesta Lei ao custeio de projeto 

que objetiva o incremento da economia artística, criativa e cultural no município de 

Iguatu, e dá outras providências. 

Diante deste cenário, justifica-se a execução deste edital, de modo a contribuir 

para que a política pública de Cultura e Turismo reafirme seus objetivos voltados à 

garantia do pleno exercício dos direitos culturais. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir para o incremento da economia artística, criativa e cultural no 

município de Iguatu, bem como para a garantia do acesso continuado à Cultura no 

contexto de enfrentamento do Coronavírus, reconhecendo a cultura como um direito 

fundamental que deve ser assegurado à todos. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Assegurar a proteção dos direitos culturais da população durante essa pandemia; 

 Promover o acesso à cultura de forma inovadora, criativa e inclusiva, contribuindo 

com o isolamento social; 

 Valorizar a produção artística do município de Iguatu e icentivar a 

sustentabilidade dos agentes culturais iguatuenses; 
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 Produzir conteúdo artístico e cultural em formato digital para compor 

programação das redes sociais da Prefeitura Municipal de Iguatu e Secretaria de 

Cultura e Turismo de Iguatu durante essa época de pandemia (podendo ser 

prorrogado) e contribuindo diretamente com o isolamento social e a 

sustentabilidade dos artistas iguatuenses. 

 

5. METODOLOGIA 

 

Considerando a realidade de que nem todos os artistas sobrevivem apenas da sua 

arte, priorizaremos aqueles que sobrevivem apenas dela, pois os recursos financeiros 

destinados à cultura são escassos. 

A realização deste Edital se dará através da oferta de produtos culturais das 

diversas linguagens artísticas (música, dança, teatro, humor e outros), estes serão 

elaborados pelos artistas para serem apresentados de forma virtual no site dessa 

Prefeitura, como também nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo de Iguatu 

- Ceará. Vale salientar que serão selecionados 60 (sessenta) produtos culturais no valor 

de R$ 500,00 (Quinhentos reais) cada, sendo apenas um produto para cada artista, 

totalizando assim um investimento de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) destinados à boa 

parte dos artistas iguatuenses. O produto cultural deve ter duração de até 30 minutos.  

Outra metodologia aplicada será a realização de uma LIVE VOLUNTÁRIA, que 

será organizada, produzida e transmitida pela Prefeitura Municipal de Iguatu,SECULT 

Iguatu e seus parceiros. Na mesma haverá um chamamento com a fala de diferentes 

artistas envolvidos nesse edital, conscientizando a população sobre a importância do 

isolamento social, como também a garantia do direito à cultura a toda população 

iguatuense. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

Os artistas selecionados devem cumprir as seguintes normas:  

I – Ser pessoa física maior de 18 anos de idade;  

II - Ser natural do Município de Iguatu ou residir no Município há no mínimo 1 ano; 

III – desenvolver, em caráter de exclusividade, atividades ligadas diretamente à arte, tais 

como dança, teatro, música, artes visuais, literatura, fotografia e cinema, dentre outras;  

IV – Desenvolver as atividades anteriormente indicadas há no mínimo 1 ano;  
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V – Apresentar, no ato da inscrição, documentos comprobatórios que o vinculem o 

interessado ao mundo das artes, tais como fotografias, vídeos em redes sociais de suas 

apresentações artísticas, notícias em mídias, folders de seu trabalho, dentre outros;  

VI - Não ter vínculo empregatício informal ou renda fixa, a ser comprovada mediante 

apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

VII – Não ser servidor público municipal efetivo, comissionado ou contratado 

temporariamente, ou mesmo, desenvolver atividades junto ao Município de Iguatu por 

meio empresa, órgão ou entidade terceirizada;  

VIII – Não ser membro da comissão gestora ou avaliadora das condições e critérios 

estabelecidos nesta lei; 

Paragrafo Único: Será priorizado o artista que sobreviver exclusivamente das artes e for 

provedor da sua família. 

 

7. DA CONTRAPARTIDA DOS ARTISTAS 

 

Disponibilizar os produtos culturais digitais confeccionados para compor o 

acervo da Secretaria de Cultura e Turismo de Iguatu para fins de difusão cultural, além 

de participar de uma “LIVE SOLIDÁRIA” composta por os diferente artistas iguatuenses 

contemplados por este edital, nas datas e normas posteriormente divulgados pela 

Prefeitura Municipal de Iguatu Ceará. 

 

8. DAS INSCRIÇÕES 

 

O período das inscrições se dará das 00h do dia 20 de maio de 2020 à 23h e 59min 

do dia 27 de Maio de 2020, através do  envio da ficha de inscrição, documentos 

comprobatórios e anexos preenchidos para o e-mail da Secretaria de Cultura e Turismo: 

sctiguatu@gmail.com. Vale ressaltar que toda a documentação deve estar devidamente 

assinada e digitalizada. 

A documentação necessária para inscrição será o envio da cópia de seus 

documentos pessoais originais (RG, CPF ou CNH, comprovante de endereço e conta para 

depósito no nome do inscrito ou pessoa de sua inteira confiança), currículo (contendo o 

histórico de atuação artística e descrevendo sua produção cultural durante no mínimo o 

último ano), apresentação de comprovantes de suas produções artísticas( imagens entre 

fotos e/ou vídeos, endereços de blogs, vídeos publicados no YouTub, se estes o 
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possuírem) e sua produção artística atualizada já confeccionada para apresentação nos 

sites desse edital. Destaca-se que deve ser enviado toda documentação digitalizada e 

devidamente assinada. 

Destaca-se que o repasse referente ao pagamento das produções artísticas 

selecionadas será pago via transferência bancária eletrônica para a conta do beneficiado 

ou pessoa de sua confiança, livre de desconto de imposto sobre o serviço (ISS). 

 

9. DO INDEFERIMENTO 

 

Os produtos artísticos que não estiverem dentro dos critérios de participação e de 

acordo com as normas deste edital, serão indeferidos. Ressalta-se que não caberá recursos 

para esse edital. 

 

10.  DO PROCESSO SELETIVO 

 

A avaliação e seleção das propostas culturais se dará em caráter eliminatório e 

classificatório, consistindo na análise documental do material apresentado no ato da 

inscrição e na avaliação técnica do conteúdo digital apresentado, seguindo as normas 

estabelecidas nos critérios de participação. 

A seleção será feita através de uma Comissão de Avaliação composta por 7 membros, 

dentre eles do corpo técnico da SECULT Iguatu e de seus equipamentos, todos com 

conhecimento e atuação no campo de abrangência deste edital, durante os dias 28 e 29 de 

maio de 2020. 

Os critérios norteadores serão: criatividade, relevância, interação/potencial de 

comunicação com o público e inovação utilizada no uso das tecnologias digitais, 

totalizando uma pontuação máxima de 20 pontos e sendo consideradas classificadas as 

propostas que obtiverem o mínimo de 10 pontos, equivalente a 50% do total máximo da 

pontuação. Faz-se necessário ressaltar que serão classificadas por ordem decrescente de 

pontuação e no caso de empate, a classificação se dará por: 

I. Maior tempo de atuação artística no município; 

II. Idade mais elevada. 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO TOTAL DE PONTOS 

Criatividade da proposta artística 0 à 5 5 
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Relevância da proposta artística 0 à 5 5 

Interação/ potencial de comunicação 

com o público 
0 à 5 5 

Inovação utilizada no uso das 

tecnologias digitais 
0 à 5 5 

TOTAL DE PONTOS 20 

 

11. DO RESULTADO FINAL 

 

O resultado será publicado pela Prefeitura Municipal de Iguatu e SECULT Iguatu, 

através da publicação da relação das propostas classificadas pela Comissão de Avaliação, 

no dia 03 de junho de 2020, divulgada nas redes sociais das respectivas instituições acima 

citadas e na sede da Secult Iguatu. Destaca-se que não caberá pedido de recurso para este 

Edital. 

 

12. CRONOGRAMA   

 

ETAPA DATA INICIAL DATA FINAL 

Inscrições 
00h de 20 de maio 

de 2020 

23h e 59min de 27 

de maio de 2020 

Avaliação e seleção das propostas 

artísticas 
28 de maio de 2020 29 de maio de 2020 

Resultado final 03 de junho de 2020 

Celebração do Convênio/Repasse dos 

recursos financeiros 
08 à 12 de junho de 2020 

Período das produções artísticas 
A partir de 12 de junho até o fim dessa 

pandemia, podendo reprisar. 

 

 

13.  ESTRATEGIAS DE ATENDIMENTO/FUNCIONAMENTO DA SECULT 

IGUATU DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DECORRENTE DO 

CORONAVIRUS. 
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Considerando as determinações, recomendações e orientações nacionais, do 

Governo do Estado do Ceará e da Secretaria de Saúde do Município, conforme a 

realidade e necessidade do municipio de Iguatu, a SECULT adotará as seguintes 

estratégias: 

 Apenas parcela dos funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo irão trabalhar 

na realização deste Edital, de acordo com a necessidade para sua 

efetivação/realização. 

 Reuniões semanais por videoconferência da equipe responsável pelo edital      

(Servidores Da Cultura), para definição das orientações tecnicas, possíveis 

dúvidas e monitoramento do edital da Secretaria de Cultura; 

 Os Serviços administrativos para operacionalização desse edital serão executados 

na forma home office (videoconferências, reuniões a distância por meio de 

aplicativos, telefones, e-mails e WhatsApp), como também quando necessário, 

comparecimento a sede da Secretaria de Cultura e Turismo e/ou de outras 

Secretarias municipais,  de forma a garantir a manutenção dos serviços, 

programas, projetos e benefícios. 

 

14. CONTATOS PARA O ATENDIMENTO REMOTO  

Equipamento Responsável Telefone E-mail 

Diretor da Escola de 

Música de Iguatu 
Fabrício Franco 

(88) 9.9800-0794 ou 

(88) 9.9425-0500 
fabricioeafigt@yahoo.com.br 

Pedagoga de SECULT 

Iguatu 

Nara Raquel 

Ancelmo 
(88) 9.9835-3358 nararaquelab@gmail.com 

 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que a política de Cultura se fortalecerá e contribuirá, de fato, no 

enfrentamento e superação da pandemia de COVID19 de acordo com as suas 

competências. A Secretaria de Cultura e Turismo de Iguatu objetiva com este Edital, 

garantir com efetividade da garantia ao direito à Cultura, bem como colaborar com o 

isolamento social através da oferta de entretenimento cultural e contribuir diretamente na 
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sobrevivência dos artistas iguatuenses que vivem exclusivamente da sua arte, através da 

real colaboração financeira  na sustentabilidade dos agentes culturais desse município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


