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1. Justificativas 
 

Nos últimos meses, trabalhadores e trabalhadores, grupos e coletivos, de 

segmentos relacionados ao campo artístico-cultural sentiram fortemente os impactos da 

crise causados pela pandemia do novo Coronavírus. Em São José de Piranhas, assim 

como na Paraíba e em todo o Brasil, o setor cultural foi o primeiro a parar (suspender 

suas atividades) e, de acordo com os protocolos locais, estadual e nacional de controle 

sanitário, somente poderão ser retomadas num cenário de bandeiras verdes (ambiente 
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seguro a todos), ainda assim cumprindo protocolos rígidos de controle. Nesse cenário, 

artistas, técnicos, produtores, oficineiros, artesãos, etc. e toda uma cadeia produtiva 

encontra-se parada e requerem do poder público ações e iniciativas emergenciais em 

socorro ao segmento cultural, socio e econômico da população. Nesse sentido, busca-se 

através dos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc alcançar o maior número 

possível de indivíduos, grupos, iniciativas, ações e equipamentos culturais, como forma 

de mitigar os impactos da pandemia em suas realidades. 

 
2. Objetivos a serem alcançados 
 
– Resgatar a dignidade profissional e criativa dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura 

no município; 

– Oportunizar o trabalho de criação e produção artística com o reconhecimento oficial 

através de prêmios de incentivo; 

– Enriquecer o patrimônio artístico-cultural do município com a aquisição de acervos para 

museus, livros, discos e peças artísticas em geral, bem como de serviços de 

apresentações e formação artística; 

– Beneficiar artistas e agentes culturais de todas as áreas da criação artística, através de 

linhas de fomento à criação e produção. 

– Oferecer uma diversidade de produtos e serviços artísticos à sociedade em geral, 

durante o período de Isolamento Social e, também, com previsão para o período pós-

pandemia, como recuperação de tempo perdido. 

 
3. Valores de Repasse para Beneficiário 
 
Específico 
R$ 167.044,25  
 
Recursos Próprios 
R$ 0,00  
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Outros 

R$ 0,00  
 
4. Metas 
 
4.1 Metas do Plano de Ação 

 
Metas 
 
Nome da Meta (M1) 
Estímulo à formação e conhecimento. 
 
Descrição da meta (M1) 
Promoção de cursos e oficinas de arte para iniciantes e profissionais em busca do 
aperfeiçoamento.   Isolamento Social ou Presencial, com restrições.  
Meta relacionada ao Inciso III da Lei nº 14.017/2020. 
 
Nome da Meta (M2) 
Dignidade socioeconômica dos profissionais e fazedores de cultura.  
 
Descrição da meta (M2) 
Estímulo financeiro aos artistas e agentes culturais, na qualidade de criadores 
independentes e coletivos, por meio de editais de premiações e chamamentos públicos 
para realizações de obras artísticas nas áreas de artes cênicas, música, livro e literatura, 
artes visuais, cultura popular e arte de rua, entre outras manifestações da criação 
artística.     
Meta relacionada ao inciso III da Lei 14.017/2020 
 
Nome da Meta (M3) 
Incremento do Patrimônio Material e Imaterial da cultura.  
 
Descrição da meta (M3) 
Aquisição de bens e serviços junto a agentes culturais, pessoas físicas ou entidades de 
cultura, que tenham bens ou serviços a serem adquiridos pela Prefeitura Municipal de São 
José de Piranhas – tais como livros, discos, pinturas ou esculturas, peças artesanais, 
figurinos, tecidos, adereços, calçados, coleções ou acervos.  
Meta relacionada ao Inciso III da Lei nº 14.017/2020 
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5. Ações 

Nome da Ação (M1) 
Incentivo à Formação e Preparação Artística. 
 
Valor da Ação (M1) 
R$ 7.500,00 
 
Descrição da Ação (M1) 
Seleção de até 05 (cinco) propostas de profissionais, em qualquer segmento de arte, para 
ministrar cursos ou oficinas artísticas junto a alunos que buscam a iniciação ou 
aperfeiçoamento dentro da modalidade oferecida, de forma Virtual durante o período de 
Isolamento Social, ou Presencial com restrições. Os ministrantes receberão pagamentos 
individuais no valor de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) por suas aulas.      
 
 
Nome da Ação (M2) 
Editais de Incentivo à criação e difusão artística 
 
Valor da Ação (M2) 
R$ 92.500,00 
 
Descrição da Ação (M2) 
Lançamento de vários editais nas diversas categorias de arte, contemplando prêmios e 
chamadas para apresentação de projetos de publicações de livros, montagens de 
espetáculos, shows artísticos virtuais. 
 
Nome da Ação (M3) 
Programa de aquisição de bens e serviços de cultura 
 
Valor da Ação (M3) 
R$ 67.044,25 
 
Descrição da Ação (M3) 
Lançamento de edital aberto a artistas, agentes de cultura ou entidades que apresentem 
propostas para venda de bens e serviços.  
 
6. DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
 
Itens de Despesa 
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Itens de Despesa 

Natureza de Despesa Valor de Custeio 

339031 100.000,00 

339030   67.044,25 

 


