
O Governo do Município de Olho d´Água das Flores, por intermédio 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, torna público o presente 

Edital, que trata do Prêmio Carnaval 2020 , para seleção de propostas e 

concessão de prêmios a Blocos Caravalescos que se apresentarão durante o 

ciclo carnavalesco em fevereiro de 2020. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O presente Edital visa reconhecer e premiar os Blocos Carnavalescos 

Olhodaguenses que busquem manter vivas as tradições do carnaval em 

Olho d´Água das Flores. 

1.2. O presente Edital compreenderá a seguinte etapa de seleção:  

a) Etapa 1: Habilitação Jurídica, de caráter classificatório e eliminatório;  

b) Etapa 2: Seleção das propostas, de caráter classificatório e 

eliminatório. 

1.3. Serão automaticamente desclassificados os projetos cujos proponentes 

tiverem sua atuação cultural vinculada a práticas de desrespeito às leis 

ambientais, às mulheres, crianças, aos jovens, idosos, 

afrodescendentes, povos indígenas, povos ciganos ou a outros povos e 

comunidades tradicionais, à população de baixa renda, às pessoas com 

deficiência, às lésbicas, aos gays, bissexuais, travestis e transexuais, ou 

que expresse qualquer outra forma de preconceito ou de incentivo ao uso 

abusivode álcool ou outras drogas. 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Edital apoiará grupos de Blocos Carnavalescos responsáveis 

pela produção de manifestações culturais típicas do período 

carnavalesco no município de Olho d´Água das Flores. , visando 

promover o fomento e a difusão dos blocos carnavalescos e Escola de 

Samba em todo o Estado, o fortalecimento e a democratização do 

carnaval de rua, valorização das tradições e a participação das 

comunidades locais e repassar de forma democrática, os recursos 

alocados para apoio aos blocos carnavalescos de Olho d´Água das 

Flores; 

2.2. Serão contemplados os projetos que tenham como objetivo, entre outros, 

o fortalecimento e a democratização do festejos carnaval em Olho 

d´Água das Flores, valorizando a participação das comunidades locais; 

2.3. Serão contemplados os projetos que promovam o desfile de blocos 

carnavalescos  em carnavais de rua, em pelo menos 01 desfile por bloco, além 



da participação em todos os eventos do cronograma do carnaval de Olho 

d´Água das Flores, no período de 21 fevereiro a 01 de março de 2020 - 

Período oficial do carnaval; 

2.4. Serão considerados blocos carnavalescos, brincantes divididos ou não em alas, 

conduzidos por um porta-estandarte contendo a identificação visível do Bloco 

Carnavalesco. 

2.5. Serão considerados blocos carnavalescos áptos a receberem o patrocínio 

municipal e concorrer ao Prêmio Carnaval 2020, brincantes divididos ou não 

em alas, conduzidos e puxado por uma quantidade mínima de 20 participantes. 

2.6. Serão considerados blocos carnavalescos áptos a receberem o patrocínio 

municipal, blocos cadastrados nas bases de dados da Secretaria de Educação e 

Cultura no ano de 2019, ficando fora do direito ao patrocínio os blocos novos 

ou fundados no ano de 2020. 

2.7. Serão considerados blocos carnavalescos áptos a concorrer ao prêmio Bloco do 

Carnaval 2020, blocos cadastrados nas bases de dados da Secretaria de 

Educação e Cultura até o prazo de 30 de janeiro de 2020. 

 

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1. Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação são oriundos da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Olho d´Água das Flores  – 

Fundo Municipal de Cultura. 

3.2. Para o ano de 2020 fica destinado, como apoio cultural aos Blocos 

Carnavalescos um montante de R$ 16.000 (dezesseis mil reais). Os selecionados 

serão premiados conforme os termos do presente edital, de acordo com a 

pontuação definida no item 10.6. 

3.3. As despesas decorrentes da realização deste objeto estão programadas em 

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Olho 

d´Água das Flores para o exercício de (2020), na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: Secretaria municipal de Educação e Cultura, Programa de 

Trabalho – Fomento e Incentivo à Cultura Olhodaguense Elemento de Despesa:  

Orçamento: FDAC (Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais). 

3.4. Os recursos para os projetos selecionados serão liberados em parcela única. 

 

 

 



4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até 31 de 

janeiro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período, em ato 

devidamente motivado. 

5. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Serão habilitados a participar do processo de seleção que trata o presente 

Edital: 

a) Proponente, pessoa física, maior de 18 anos, residente no Município de 

Olho d´Água das Flores  há pelo menos 2 (dois) anos, comprovadamente 

representante de Blocos Carnavalescos. 

b) Proponente, pessoa jurídica, dotada de natureza cultural, sem fins 

lucrativos e em atividade em Olho d´Água das Flores. 

6. DOS IMPEDIMENTOS  

6.1. É vedada a participação de membros da Comissão de Seleção, bem como de 

seus cônjuges, ascendentes, descendentes em qualquer grau, além de seus 

sócios comerciais; 

6.2. Proponente que esteja em situação de pendência, inadimplência, falta de 

prestação de contas em contratos e/ou convênios celebrados com a Secretaria 

Municipal de educação e Cultura de Olho d´Água das Flores, bem como 

inadimplência com órgãos municipais e estaduais; 

6.3. É vedada a apresentação de proposta para Blocos Carnavalescos que irão 

desfilar fora do período de 21 de fevereiro a 25 de março de 2020 - Período 

oficial do carnaval. 

6.4. É vedada a utlização recursos financeiros provenientes deste edital de 

premiação para finalidade alheia ao seu objeto; 

7. DA PREMIAÇÃO 

7.1. A premiação de R$ 1.750,00 (Um mil setecentos e cinquenta) será distribuída 

com  os blocos com propostas selecionadas e áptas e que forem julgados pela 

comissão de julgamentos carnavalesca que seguirá como critério de avaliação 

os quesitos contidos no anexo 1 deste edital, com prêmios de R$ 1.000,00 (Um 

mil reais) para o primeiro colocado, prêmios de R$ 500,00 (Quinhetos reais) para 

o segundo colocado e prêmio de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) para o 

terceiro colocado. 



7.2. Os selecionados deverão, obrigatoriamente, ter conta corrente, 

preferencialmente na Caixa Econômica Federal, para recebimento e 

movimentação dos recursos pagos pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. 

7.3. Fica facultado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicitar aos 

proponentes premiados a atualização da documentação de comprovação de 

regularidade fiscal, quando do pagamento do prêmio. 

8. DO PATROCÍNIO 

8.1. Serão selecionados as propostas de Blocos Carnavalescos que cumpram as 

exigências mínimas contidas nos itens, contidas nos itens 2.5 e 2.6 deste edital.  

8.2. O patrocínio de R$ 14.000 (Quatorze Mil Reais) será distribuído com os blocos 

que tiverem atendido propostas áptas ao exigido para participação neste edital. 

8.3. No caso de desistência ou impedimento legal de algum projeto contemplado e 

em havendo disponibilidade orçamentária e financeira poderá a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura de Olho d´Água das Flores, selecionar um 

novo projeto, respeitando a ordem de classificação determinada na ata de 

julgamento pela comissão de seleção. 

8.4. Os selecionados deverão, obrigatoriamente, ter conta corrente, 

preferencialmente na Caixa Econômica Federal, para recebimento e 

movimentação dos recursos pagos pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. 

9. DO CRONOGRAMA  

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital no site da Prefeitura Municipal de Olho d´Água das Flores na 

internet (www.olhodaguadasflores.al.gov.br) 

17/01/2020 

Período de incrição e renovação de cadastros  20/01/2020 a 31/01/2020 

Divulgação do resultado da etapa de habilitação jurídica e de seleção na página da 

prefeitura municipal na internet (www.olhodaguadasflores.al.gov.br) 

04/02/2020 

Período de recurso  05/02/2020 a 

12/02/2020 

Divulgação do Resultado Final na página da prefeitura municipal  

(www.olhodaguadasflores.al.gov.br) 

14/02/2020 

 

 



10. DAS INSCRIÇÕES  

10.1. As Inscrições ocorrerão no período de 20 de janeiro de 2020 até as 13:00h do 

dia 31 de janeiro de 2020. 

10.2. A documentação necessária para a inscrição deverá ser entregue em envelope 

lacrado na sede contendo:  

1. PARA PROPONENTES – PESSOA FÍSICA  

a) Ficha de inscrição - Anexo II  

b) Projeto Técnico - Anexo III  

c) Declaração de Impedimentos - Anexo IV  

d) Comprovante de Vínculo contendo no mínimo 10 (dez) participantes - 

Anexo V  

e) Currículo ou portfólio do bloco carnavalesco.;  

f) Cópia de RG e CPF;  

g) Cópia de comprovante de residência;  

h) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais do representante 

do grupo; 

10.3. Cada Proponente físico ou jurídico, só poderá apresentar uma única inscrição 

no referido edital 

10.4. Toda a documentação deverá ser entregue no ato da inscrição ou cadastro do 

bloco carnavalesco. 

10.5. A não apresentação de qualquer um dos documentos listados acima ou em 

desacordo com o estabelecido no presente Edital implicará na inabilitação do 

proponente. 

10.6. Não serão aceitos documentos ilegíveis, rasurados ou com prazo de validade 

vencido. 

10.7. A documentação exigida para a inscrição (item 9.2) deverá ser entregue na sede 

da Prefeitura Municipal em envelope lacrado, endereçado da seguinte forma: 

 

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 

OLHO D´ÁGUA DAS FLORES – AL 

Edital Prêmio CARNAVAL 2020 

 Setor de Protocolo 

 

 

 



REMETENTE:  

NOME DO PROPONENTE  

Endereço completo do proponente 

 

 

10.8. Não serão aceitos documentos encaminhados por endereço eletrônico ou 

entregues por terceiros ou em local adverso ao descrito no item 10.7 

10.9. Após o término do prazo para a entrega da documentação exigida, expresso no 

caput do item 10.1 deste Edital, não será permitida a juntada de quaisquer 

documentos. 

10.10. Cada proponente poderá apresentar apenas 01 (um) projeto. 

11. DA SELEÇÃO PARA O PATROCÍNIO 

11.1. Os Blocos Carnavalescos serão selecionados tendo como base a documentação 

exigida e apresentada neste edital. 

11.2. O presente edital compreenderá uma etapa seleção que compreende a 

Habilitação Jurídica e a Seleção de caráter classificatório e eliminatório. 

11.3. Serão considerados blocos carnavalescos áptos a receberem o patrocínio 

municipal, blocos cadastrados nas bases de dados da Secretaria de Educação e 

Cultura no ano de 2019, ficando fora do direito ao patrocínio os blocos novos 

ou fundados no ano de 2020. 

11.4. Serão considerados blocos carnavalescos áptos a concorrer ao prêmio Bloco do 

Carnaval 2020, blocos cadastrados nas bases de dados da Secretaria de 

Educação e Cultura até o prazo de 30 de janeiro de 2020. 

12. DA SELEÇÃO PARA O PRÊMIO BLOCO CARNAVAL 2020  

12.1. Os blocos carnavalescos serão avaliados por uma comissão formada por 5 

jurados que irão avaliar quesitos como: 

a) Tempo de existência; 

b) Número de foliões; 

c) Cumprimento da agenda do Flores, Frevo e Folia 2020; 

d) Cumprimento das Regras que serao debatidas na reuniao dos dirigentes 

e) Organização do  bloco carnavalesco; 

 

 

 



12.1.1. TEMPO DE EXISTÊNCIA 

TEMPO DE EXISTÊNCIA PONTOS 

02 A 05 ANOS 10 PONTOS 

06 A 10 ANOS  15 PONTOS  

ACIMA DE 10 ANOS  20 PONTOS  

 

 

 

12.1.2. NÚMERO DE FOLIÕES  

Abrangência de participantes Pontos 

Até 20 foliões 10 pontos 

Entre 21 e 50 foliões  15 pontos 

Entre 51 e 100 foliões  20 pontos  

 

12.2. Não será permitida a mudança do proponente (pessoa física ou jurídica) em nenhuma 

das etapas do processo desse Edital, salvo no caso de falência de pessoa jurídica 

apresentada como instituição parceira, caso em que a pessoa física representada 

poderá assumir contábil e tributariamente o projeto. 

12.3. Os membros da Comissão de Análise do Mérito e Seleção ficam impedidos de participar 

da avaliação dos projetos que estiverem em processo de seleção nos quais: 

12.3.1. Tenham interesse direto ou indireto na matéria; 

12.3.2. Tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou tenham participado 

da instituição proponente nos últimos dois anos, ou se tais situações ocorrem quanto 

ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º 

grau,inclusive. 

12.3.3. Tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou tenham participado 

da instituição proponente nos últimos dois anos, ou se tais situações ocorrem quanto 

ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º 

grau,inclusive. 

12.3.4. Os membros da Comissão de Seleção, em reunião, classificarão em ordem decrescente 

os projetos avaliados de acordo com os pontos obtidos por cada. 

12.4. A agenda do Flores, Frevo e folia 2020 será divulgada na reunião com os dirigentes dos 

blocos carnavalescos em data ainda a ser agendada futuramente. 

 



13. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

13.1. O resultado final do processo de seleção para os blocos que receberão o patrocínio da 

prefeitura municipal será publicado na página da prefeitura municipal na internet 

(www.olhodaguadasflores.al.gov.br) e em demais meios de comunicação. 

13.2. O resultado final do concurso bloco do carnaval 2020 da prefeitura municipal será 

divulgado na ressaca do carnaval e publicado na página da prefeitura municipal na 

internet (www.olhodaguadasflores.al.gov.br) e em demais meios de comunicação. 

14. DO PAGAMENTO DO PATROCÍNIO CULTURAL E DO PRÊMIO 

14.1. O pagamento do Edital Prêmio Carnaval 2020, será efetuado através de depósito em 

conta corrente, para o proponente do projeto premiado, ocorrendo no exercício de 

2020, mediante a disponibilidade de recursos à época. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos:  

 

ANEXO I – Formulário de Inscrição;  

ANEXO II – Projeto Técnico;  

ANEXO III – Comprovante de Vínculo;  

ANEXO IV – Relatório de Execução;  

 

Olho d´Água das Flores – AL, 09 de janeiro de 2020 

 

 

JOSÉ MAYCON LIMA OLIVEIRA  

Diretor de cultura  

 

 

 

 

 

 

 

16. ANEXOS  



ANEXO I 

  

EDITAL PRÊMIO CARNAVAL 2020 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO  

TÍTULO:  

 

2. MUNICÍPIO: 3. REGIÃO: 

4. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE  

P
E

S
S

O
A

 J
U

R
ÍD

IC
A

 

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:  

P
E

S
S

O
A

 F
ÍS

IC
A

 

Nome:  Profissão:  

Estado Civil:  CPF:  

Identidade / Órgão Expedidor:  Endereço completo:  

Cidade:  UF:  CEP:  

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

Conta Corrente:   Banco:   Agência:  

5. DECLARAÇÃO  

Esta inscrição efetuada implica na minha plena aceitação de todas as 

condições estabelecidas no Edital Prêmio Carnaval 2020. 

As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira 

responsabilidade. 

Local e data  Assinatura do proponente 
(No caso de pessoa jurídica, assinatura do representante legal).  

  

ANEXO II 

 



EDITAL PRÊMIO CARNAVAL 2020 

PROJETO TÉCNICO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

TÍTULO:  

  

2. PROPONENTE  CNPJ/CPF  

  

3. MUNICÍPIO: 

 

4. REGIÃO: 

 

5. OBJETIVO: Descrição das motivações para realização do projeto, a importância do projeto 

para o processo de participação da comunidade, para a prática das Tradições Carnavalescas, para as 

pessoas envolvidas e para o Estado de Alagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 

 

7. TEMPO DE EXISTÊNCIA DO BLOCO CARNAVALESCO 

DATA DA CRIAÇÃO DO BLOCO 

CARNAVALESCO  

 

____/_____/____ 

ANOS DE ATUAÇÃO DE: 
 

02 A 05 ANOS   (    ) 

DE 05 A 10 ANOS   (    ) 

MAIS DE 10 ANOS   (    ) 

8. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

As datas dos desfiles já estão definidas? SIM (   )   NÃO (   ) 

D
E

S
F

IL

E
 

Data Hora Local  

   

   

 

 

9. HISTÓRICO DO BLOCO CARNAVALESCO 

 



10. CURRICULO DE ATIVIDADES DO BLOCO CARNAVALESCO  

 

11. DIVULGAÇÃO: (Especificar, detalhadamente, onde irá constar a Logomarca do Governo  – 

estandartes, camisetas, trio elétrico...) 

 

12. ANEXOS (assinalar os itens anexados ao projeto técnico) 

 Matérias de jornais ou site, publicações em revista 

 Fotos e vídeos de apresentações anteriores 

 

Outros materiais que o proponente julgue importante; Especificar: 

 

 

LOCAL E DATA ASSINATURA DO PROPONETE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 



 

EDITAL PRÊMIO CARNAVAL 2020 

COMPROVANTE DE VÍNCULO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE  

NOME  CPF  

RG  ÓRGÃO EXPEDIDOR  

 

DATA DA EMISSÃO  E-MAIL  

  

ENDEREÇO (rua, avenida, etc.)  Nº  BAIRRO  

  

CIDADE    UF  CEP   Telefone:  

  

 

DECLARO, para fins de prova junto à Sec Educação e Cultura, que represento O 

Bloco Carnavalesco ____________________________________, composta por 

_____membros envolvidos diretamente na execução do projeto, ficando encarregado pelo 

recebimento do prêmio a ser pago pelo referido edital, em conformidade com o projeto 

técnico apresentado proposto junto ao Edital Prêmio Carnaval 2020.  

 

LOCAL E DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

EDITAL PRÊMIO CARNAVAL 2020 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO  

TÍTULO:  

NOME/RAZÃO SOCIAL  

  

CNPJ/CPF  

REPRESENTANTE LEGAL 
(Quando o proponente for Pessoal Jurídica)  

  

CPF  TELEFONE  

ENDEREÇO  

  

2. COMO SERAO UTILIZADOS OS RECURSOS DO PRÊMIO 

 

3. BENEFICIÁRIOS 

Nº de beneficiários diretos: 

  

Nº de beneficiários indiretos: 

  

4. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO UTILIZADO (folder’s, cartazes, matérias na imprensa, 

etc) 
(Colocar Imagens) 

5. FOTOS DAS APRESENTAÇÕES ANTERIORES 

 

LOCAL E DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

  

  

  

 

 

 

 



 


