
Portaria nº 132/2020-GP/FUNCARTE de 15 de outubro de 2020. 

 

Considerando a pandemia gerada pela COVID-19, reconhecida pela Organização 

Mundial de Saúde e a situação de emergência de saúde pública de importância 

internacional, sobre a qual dispõe a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 

assim como,  os Decretos da Presidência da República que a regulamentam, definindo 

os serviços públicos e as atividades essenciais; 

Considerando a decretação de calamidade pública em todo o território do Rio Grande 

do Norte por meio do Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020; também o 

Decreto do Município de Natal nº 11.920, de 17 de março de 2020, publicado no DOM 

de 18 de março de 2020 e a Portaria Conjunta nº 001/2020 - GS/SECULT-

GP/FUNCARTE DE 19 de março de 2020, republicada no DOM de 31 de março de 

2020, que trouxeram impeditivos a realização de eventos e aglomerações públicas, 

afetando a dinâmica dos investimentos econômicos e sociais da cadeia produtiva da arte 

e da cultura; 

Considerando a publicação da Lei Federal Aldir Blanc de Emergencia Cultural, nº 

14.017, de 29 de junho de 2020, que disponibilizou de R$ 3 bilhões para repasse ao 

setor cultural, em caráter emergencial, para ações a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março 

de 2020.  

A Prefeitura Municipal de Natal, através da Fundação Cultural Capitania das Artes-

FUNCARTE e da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei complementar nº. 141, de 

28 de agosto de 2014, a Lei nº 6.758, de 05 de janeiro de 2018, que aprova o Plano 

Municipal de Cultura no âmbito do Município de Natal/RN, o Plano Plurianual para o 

exercício de 2018/2021 e as propostas discutidas com o Conselho Municipal de Cultura 

e os setoriais artísticos da Sociedade Civil, 

 

RESOLVE:  

Art. 1º Tornar pública a CHAMADA PÚBLICA DE EMERGÊNCIA CULTURAL 

Nº 007/2020 – SELEÇÃO PARA PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO DE 

MESTRES E MESTRAS DAS CULTURAS POPULARES DE NATAL, que 

regulamenta o processo de inscrição, seleção, premiação, reconhecimento e 

valorização dos Mestres e Mestras das Culturas Populares, que compõem o patrimônio 

imaterial da Cidade do Natal/RN, em concordância com o Eixo 1, do Plano Municipal 

de Cultura, suas diretrizes, estratégias, ações e metas.  

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Natal/RN, 15 de outubro de 2020.                                                                                                                                                                              

Dácio Tavares de Freitas Galvão   

Presidente da FUNCARTE 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm


CHAMADA PÚBLICA DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 007/2020 – 

SELEÇÃO PARA PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO DE MESTRES E 

MESTRAS DAS CULTURAS POPULARES DE NATAL. 

 

1. DA FINALIDADE 

1.1 A presente Chamada Pública tem por finalidade selecionar, premiar e reconhecer 

Mestres e Mestras detentores dos conhecimentos e expressões das Culturas Populares 

tradicionais de Natal, em respeito às suas práticas, trajetórias culturais, vivências, 

saberes e fazeres que compõem a diversidade das tradições expressas nas manifestações 

artísticas e culturais das populações das comunidades e de grupos de tradição. A 

iniciativa traduz o respeito aos grupos étnicos, a manutenção das práticas e a 

preservação da memória que fortalecem o sentimento de identidade e pertencimento 

local. A seleção constitui parte das ações de implementação da Lei Federal nº 

14.017/2020, Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, no repasse de recurso à cadeia 

produtiva da cultura, de temáticas descritas nesta Chamada, em concordância com o 

Inciso III, da referida Lei.   

2. DO OBJETO 

2.1 Selecionar e Premiar até 62 (sessenta e dois) Mestre e Mestras, com comprovada 

atuação na área/atividade para seleção e reconhecimento através de inscrição, processo 

seletivo e premiação, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada, dos quais serão 

deduzidos os devidos tributos, por suas trajetórias, saberes, práticas culturais, que 

contribuem e/ou contribuíram com a promoção do Patrimônio cultural e da Memória do 

Município de Natal/RN, oportunizando a diminuição dos impactos gerados pela 

Pandemia do Covid 19 (Coronavírus), em suas respectivas manifestações e linguagens 

artísticas. 

2.2 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Fortalecer as expressões das referências culturais populares e tradicionais de 

Natal/RN; 

b) Valorizar as ações desenvolvidas pelos(as) Mestres e Mestras da Cultura Popular e 

Tradicional de Natal e as atividades culturais protagonizadas por eles; 

c) Incentivar a participação plena e efetiva dos(as) Mestres e Mestras da Cultura 

Popular e Tradicional de Natal na elaboração e execução de ações que envolvam as 

culturas populares por eles(as) praticadas; 

d) Valorizar e divulgar a atuação dos mestres e mestras, contribuindo para melhoria das 

condições e materiais de transmissão e perpetuação dos bens culturais ao longo do 

tempo. 

3. DO PERFIL DOS CONTEMPLADOS E CATEGORIAS 

3.1 Mestres e Mestras das Culturas Populares Tradicionais do Município do Natal/RN 

nas seguintes categorias: 

a) MESTRE OU MESTRA DE BUMBA-MEU-BOI (fundador / brincante - dançador / 

brincante – tocador / brincante – cantador / brincante - artista da comédia / brincante 

que domina a organização das etapas do ciclo do boi / etc.);  

b) MESTRA RENDEIRA (bilro/renascença); 

c) MESTRE OU MESTRA DE DANÇA (Araruna e Lapinha, Pastoril, Congo de 

Calçolas); 



d) MESTRE DE TRIBO DE ÍNDIO; 

e) MESTRE OU MESTRA GRIÔ DE COMUNIDADES TRADICIONAIS DE 

MATRIZ AFRICANA – POVOS TRADICIONAIS DE TERREIRO (detentores dos 

saberes tradicionais fundados na oralidade que preservam e difundem a história e 

cultura, saberes tradicionais, dos povos afrodescendentes, organizados em comunidades 

de terreiro, espaço de sociocultural de práticas e cerimônias ritualísticas coletivas de 

base africana); 

f) MESTRE OU MESTRA DE DANÇAS POPULARES (brincantes / percussionistas 

(tocadores) / compositores / fundadores dos grupos de danças populares e tradicionais, 

dança do coco, etc.); 

g) MESTRE OU MESTRA DE BLOCO TRADICIONAL (fundadores de Agremiações 

Carnavalescas, porta-bandeira, compositores, percussionistas, mestre de bateria 

/ritmistas); 

h) MESTRE OU MESTRA DE ARTESANATO TRADICIONAL (artesãos que 

produzem instrumentos e equipamentos utilizados na pesca artesanal/artesãos de 

instrumentos usados nas manifestações populares); 

i) MESTRE OU MESTRA DA CULTURA DA ORALIDADE (violeiros, repentistas, 

cordelistas, poetas populares, declamadores, aboiadores, romanceiras, entre outros...); 

j) MESTRES OU MESTRAS que desenvolvam o fazer cultural em outros segmentos 

(parteiras, marisqueiras, rezadeiras, benzedeiras, entre outros). 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão ser premiados e reconhecidos, em consonância com o objeto desta 

Chamada, Mestres e Mestras, Pessoas Físicas, maiores de 40 (quarenta) anos que 

desenvolvam atividades de caráter estritamente artístico ou cultural, há no mínimo 15 

(anos) anos, nas práticas culturais do seu grupo fundador e que contribuam ou 

contribuíram com a promoção do Patrimônio cultural e da Memória do Município de 

Natal/RN. 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 As inscrições desta Chamada serão gratuitas e realizadas exclusivamente através do 

endereço eletrônico www.blogdafuncarte.com.br, através de formulário online 

específico, e terá início no dia 16 de outubro e encerramento no dia 23 de outubro de 

2020. 

5.2 Para realizar a inscrição:  

a) Acessar o site http:// www.blogdafuncarte.com.br. 

b) Clicar no endereço eletrônico para preenchimento do formulário online. 

b) Preencher as informações solicitadas no formulário. 

d) Inserir os arquivos que deseja/necessita anexar. 

e) Após concluir o preenchimento e inserir os arquivos do projeto e da documentação, 

clicar em “Confirmar”. Após a confirmação não será mais possível excluir ou modificar 

o projeto.  

f) Imprimir ou salvar o comprovante de entrega, que será a garantia de que a inscrição 

foi concluída.  

5.3 O proponente declara aceitar as condições estipuladas nesta Chamada, no ato de sua 

inscrição. 

http://www.blogdafuncarte.com.br/


5.4 No ato da inscrição, as propostas serão enviadas em formato digital PDF, 

juntamente com a documentação exigida. 

6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1 DOCUMENTAÇÃO PESSOA FÍSICA 

a) Cópia de CPF;  

b) Cópia do RG;  

c) Currículo cultural com comprovação em anexo (programas, cartazes, clipagem, 

diplomas, certificados, fotos, vídeos, etc.);  

d) Cópia de Comprovante de Residência em Natal/RN (conta de energia, água, telefone 

ou outros). Caso o comprovante não seja em nome do proponente, anexar o contrato de 

locação do imóvel; caso seja em nome do cônjuge, anexar Registro de Casamento ou 

declaração de união estável; e no caso de ser em nome dos progenitores, anexar 

declaração destes comprovando residência do proponente; 

e) Todas as certidões negativas (municipal, estadual e federal), que comprovem a 

regularidade fiscal; 

f) Dados bancários: cópia xerografada (legível) do cartão e/ou extrato bancário 

contendo o número da conta e agência. Não serão aceitas contas poupanças. 

6.2 DO ENVIO DA PROPOSTA DIGITAL 

a) Respostas encaminhadas das questões apresentadas nesta Chamada (alínea c), em 

texto narrativo (em PDF) e/ou em gravação em áudio, onde seja possível compreender 

sua atuação como Mestre(a) e os referenciais que contribuíram para o desenvolvimento 

de suas habilidades e saberes.  

b) O relato escrito ou em áudio, poderá ser organizado em formato de respostas simples 

para as questões a seguir: 

I – O nome completo do Mestre(a), o nome completo da Mãe e do Pai; 

II – O ano em que começou a atividade e o local; 

III – Como desenvolveu o interesse pela prática e qual o grupo que criou fundou (se 

houver); 

IV – Na data atual, qual a atuação do Mestre(a) e onde aplica os seus saberes; 

V – A citação de um reconhecimento feito em homenagem ao Mestre(a), quando, onde 

e por quem (entidade, personalidade pública, comunidade).  

6.3 Os relatos a que se referem a alínea c, do item 6.2, caso sejam feitos em áudio, serão 

transcritos (transformados em texto no formato pdf) por um servidor da 

SECULT/FUNCARTE e deverá ser assinado pelo proponente. 

6.4 DA HABILITAÇÃO E SELEÇÃO  

a) Habilitação Documental: triagem de caráter eliminatório, sem conferência presencial 

no ato da inscrição, realizada pela Comissão de Habilitação Documental, com objetivo 

de verificar se o proponente apresenta a documentação necessária à inscrição, onde 

deverá estar devidamente identificado no envio digital (pasta digital), o nome completo 

do projeto, nome do proponente, a temática escolhida e a confirmação da documentação 

completa exigida.  

b) A Comissão de Habilitação Documental será composta por 03 (três) servidores do 

quadro da SECULT/FUNCARTE, sem remuneração, definida conforme homologação 



publicada no Diário Oficial do Município – DOM, (www.natal.rn.gov.br) aos quais 

cabe a análise documental encaminhada através de arquivo digital.  

c) Habilitação Artística/Cultural (técnica): análise do mérito artístico e cultural realizada 

pela Comissão de Seleção Artística para seleção dos Mestres e Mestras que receberão o 

prêmio.  

d) A Comissão de Habilitação Artística/Cultural será composta por 03 (cinco) 

componentes, sendo 01 (um) servidor do quadro da SECULT/FUNCARTE, sem 

remuneração, definida conforme homologação publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM e 02 (dois) técnicos convidados pelo Secretário/Presidente da 

SECULT/FUNCARTE, com conhecimento nas áreas relativas às Categorias desta 

Chamada, com remuneração, definida conforme portaria publicada Diário Oficial do 

Município – DOM, (www.natal.rn.gov.br), na qual serão atribuídas notas aos quesitos 

de avaliação descritos no item 7 desta Chamada. 

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO: 

7.1 As propostas apresentadas nesta Chamada, serão analisadas, obedecendo à ordem de 

protocolo e de acordo com os seguintes critérios: 

 CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

1 Relevância histórica para o contexto do Município das práticas difundidas 

pelo(a) Mestre (as).  
0 - 30 

2 Atuação do (a) Mestre (a) no contexto da promoção dos saberes populares 

para à população.   
0 - 20 

3 Tempo de atuação do(a) Mestre (a) no contexto das culturas populares  0 - 30 

4 Faixa etária que permita uma relação quanto ao tempo de contribuição de 

promoção das práticas e manifestações aplicadas à comunidade.  
0 - 10 

5 Outros reconhecimentos (canta, dança, fabrica, entre outros fazeres). 0 – 10 

 Total 100 pontos 

 

7.2 A análise dos relatos levará em conta as respostas de cada inscrito às questões 

formuladas nesta Chamada Pública alínea a e b, item 6.2, desta Chamada, evitando-se a 

comparação direta entre outras propostas de diferentes áreas e gêneros e que apresentem 

objetivos e metodologias distintas. 

7.3 Reconhecimento aos Mestres(as): Serão reconhecidos(as) os Mestres(a) com o 

maior número de pontuação, até se atingir o número máximo de 62 (sessenta e dois) 

selecionados. 

7.4 Todos os 62 (sessenta e dois) selecionados receberão o valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) cada. 

7.5 Em caso de empate será selecionado o Mestre com maior tempo em atividade, 

somados aos quesitos 1 (um) e 3 (três), do quadro de critérios desta Chamada.  

7.6 Serão passíveis de reconhecimento todos os Mestres e Mestras inscritos que 

atingirem pontuação total igual ou superior a 15 pontos. 

8. DOS RECURSOS 

8.1 Os candidatos não habilitados (não selecionados) terão um prazo de 2 (dois) dias, a 

contar da data de publicação da lista, a que se refere o item anterior, para interpor 

recursos à Comissão de Habilitação Artística/Cultural.  



8.2 Os recursos deverão ser enviados em PDF, devidamente assinados, para o email: 

aldirblancnatal@gmail.com, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data da 

publicação do resultado no Diário Oficial do Município – DOM 

(https://www.natal.rn.gov.br/dom), até às 14h. 

8.3 Os recursos serão julgados em até 3 (três) dias úteis, após o protocolo digital de 

recebimento e o resultado final dos projetos selecionados será publicado através de 

Portaria, no Diário Oficial do Município – DOM, sendo de total responsabilidade do 

proponente acompanhar a atualização dessas informações. 

9. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

9.1 O valor total dos recursos para esta CHAMADA PÚBLICA é de R$ 496.000,00 

(quatrocentos e noventa e seis mil reais), correspondentes à seleção e reconhecimento 

através de premiação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada, para até 62 (sessenta 

e dois) Mestres e/ou Mestras das Culturas Populares.  

9.2 Os recursos destinados a esta Chamada são oriundos da Lei Aldir Blanc de 

Emergência Cultural, Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.  

9.3 O Mestre e/ou Mestra selecionado não precisará apresentar prestação de contas. 

Ressalta-se que sobre o valor da premiação incidirá o desconto de 20% (vinte por cento) 

referente a pagamento de impostos. 

9.4 Em caso do não preenchimento de todas as vagas disponíveis, os recursos poderão 

ser remanejados para outras chamadas pública ou premiações, a critério da Presidência 

desta Fundação e em consonância ao que está previsto no Inciso III, do Art. 2º, da Lei 

Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.  

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Fica designado o Departamento Jurídico da Fundação Cultural Capitania das Artes 

– FUNCARTE e à Comissão de Habilitação Artística/Cultural desta Chamada para 

pareceres e/ou dúvidas a ela relacionadas.  

10.2 É vedada a propositura de inscrições nesta Chamada por parte de órgão ou entidade 

da Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal. 

10.3 Não serão aceitas inscrições de participantes servidores municipais da Prefeitura 

Municipal de Natal, ou membros da Comissão de Habilitação Documental e da 

Comissão de Habilitação Artística/Cultural, servidores da SECULT/FUNCARTE ou de 

parentes destes até 2º grau, bem como seus cônjuges. 

10.4 Os selecionados autorizam, desde já, a SECULT/FUNCARTE, a Prefeitura 

Municipal do Natal/RN e a União a mencionar a premiação, através da Lei Federal 

Aldir Blanc. 

10.5 A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à 

realização do certame, implicará na eliminação sumária da respectiva inscrição, sendo 

declarada nula de pleno direito a inscrição e todos os atos dela decorrentes. 

10.6 A SECULT/FUNCARTE reserva-se o direito de realizar comunicações, solicitar 

documentos ou informações aos credenciados, por meio eletrônico (e-mail), exceto as 

informações ou convocações que exijam publicação no Diário Oficial do Município-

DOM. 

https://www.natal.rn.gov.br/dom/

