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PLANO DE AÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG 

 

Órgão Repassador: Ministério do Turismo 

Órgão Recebedor: Município de São João das Missões/MG 

Vigência: 01/10/2020 a 31/12/2020 

Valor Global do Repasse: R$ 108.896,81 (aguardando ordem de pagamento) 

 

Diagnóstico: Trata-se de uma Política Pública criada pela Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, 

Lei Aldir Blanc, que propõe ações emergenciais destinadas ao setor cultural a ser adotadas 

durante o estado de calamidade pública, instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020. Dentro do valor previsto de recebimento, objetivou-se a execução dos 

recursos da seguinte maneira: 

Inciso II: 30 % (trinta por cento) de R$ 108.896,81= 32,669,05 (trinta e dois mil seiscentos e 

sessenta e nove reais e cinco centavos) 

Inciso III: 70% (setenta por cento) de R$ 108.896,81 (cento e oito mil oitocentos e noventa 

seis reais e oitenta e um centavos) = R$ 76.227,76 (Setenta seis mil duzentos vinte sete reais 

e setenta seis centavos). 

Dentro do Inciso III, ainda dividiu-se o valor de R$ 76.227,76 (Setenta seis mil duzentos e 

vinte sete reais e setenta e seis reais) em 30% (trinta por cento) para Premiações totalizando 

um valor de R$ 22.868,32 (Vinte e dois mil oitocentos e sessenta oito reais e trinta e dois 

centavos) e 70% (para editais totalizando um valor de R$ 53.359.44) (Cinquenta e três mil 

trezentos e cinquenta nove reais e quarenta e quatro centavos).  

 

Objetivos a serem alcançados: Apoio emergencial ao setor cultural e artístico do município 

de São João das Missões/MG devido à pandemia da COVID-19. 

 

Valor total do repasse: R$ 108.896,81 (aguardando ordem de pagamento) 
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Valor total de Investimento: R$ 108.896,81 

 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

 

META 1: subsidiar recursos financeiros que viabilizem a manutenção a espaços artísticos e 

culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e 

organizações culturais comunitárias, através de respectivo cadastro no âmbito municipal, 

para locais de atividades culturais que tiveram as suas atividades interrompidas por força 

das medidas de isolamento social, no contexto da pandemia do coronavírus; 

 

Meta cadastrada: II - subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, 

microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 

culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas 

de isolamento social; 

 

Descrição da meta: A meta prevê o subsídio no âmbito Municipal às gestões responsáveis 

pelos espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas 

atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, desta forma a meta 

destinada para este município é de 30% do valor de R$108.896.81 (Cento e oito mil, 

oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos) desse valor, o montante referente 

a esta meta é de R$ 32.669,05 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinco 

centavos) destinado a 02 (duas).parcelas que variam de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

R$10.000 (dez mil reais) de acordo com a lei 14017/2020 Lei Aldir Blanc. 
 

O Município poderá remanejar os recursos durante a sua execução, caso a quantidade de 

solicitantes de projetos e ou premiações culturais seja inferior ou superior ao previsto 

programado, entre iniciativas previstas nos incs. II e III do art. 2º da Lei 14.017/2020, 

justificando-o assim na prestação de contas final. 
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 Será exigida contrapartida de produtos culturais. (ANEXO VI); 

 Prestação de contas. (ANEXO VIII); 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os contemplados devem comprovar atuação no cenário cultural de São 

João das Missões, nos últimos dois anos, por meio de autodeclaração e comprovação 

audiovisual (vídeos, fotos panfletos e/ou postagens). (ANEXO IV). 

 

Valor total da Meta: R$ 32.669,05 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e 

cinco centavos). 

 

META 2: Publicação e viabilização de 3 (três) editais no valor total de R$ 53,359.44 

(Cinquenta e três mil trezentos e cinquenta nove reais e quarenta e quatro centavos) e 6 

(seis) prêmios no valor total de R$ 22,868,32 (Vinte e dois mil oitocentos e sessenta oito 

reais e trinta e dois centavos) 

Meta cadastrada: Inciso III do Art. 2º da Lei - 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 transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes 

sociais e outras plataformas digitais. 

Descrição da meta: A meta prevê a criação de 6 (seis) Premiações, com previsão de até 12 

(doze) contemplados, 1 (um) edital para aquisição e composição de acervos e produtos 

culturais, com até 52 (cinquenta e dois) contemplados, 1 (um) edital produção de lives 

culturais com até 08 (oito / ações) contempladas e 1 (um) Edital para exposição de Cultura 

local, com previsão de até 42 (quarenta e dois) contemplados.  

O Município poderá remanejar os recursos durante a sua execução, caso a quantidade de 

solicitantes de projetos e ou premiações culturais seja inferior ou superior ao previsto 
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programado, entre iniciativas previstas nos incs. II e III do art. 2º da Lei 14.017/2020, 

justificando-o assim na prestação de contas final. 

 Será exigida contrapartida de produtos culturais. (ANEXO VI); 

 Prestação de contas. (ANEXO VIII); 

 

Valor total da Meta: R$ 76.227,76 (Setenta seis mil duzentos e vinte sete reais e setenta e 

seis reais). 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os contemplados devem comprovar atuação no cenário cultural de São 

João das Missões, nos últimos dois anos, por meio de autodeclaração e comprovação 

audiovisual (vídeos, fotos panfletos e/ou postagens). ( ANEXO IV). 

 

 Ação 1: PRÊMIO 01/2020 "PRÊMIO SÃO JOAO DAS MISSÕES DE CULTURA – 

“Documentários autobiográficos"  

 

Descrição da ação 1: Criação do PRÊMIO 01/2020 - “SÃO JOAO DAS MISSÕES DE CULTURA – 

documentários autobiográficos" ,que contemplará ações voltadas para as áreas e práticas 

agro ecológicas, manifestações culturais, artesanato , cultura alimentar, mulheres e 

juventude e patrimônio Histórico e cultural local, no máximo, 12 (doze) Projetos de 

documentário autobiográfico, em vídeo, de mestres, associações e grupos de comprovada 

atuação cultural e artística que fazem parte do cenário cultural Missionensse. Com 1 (um) 

prêmio de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para um Mestre de saberes tradicionais, 

até 2 (dois) prêmios de R$4.459,16 (Quatro mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

dezesseis centavos) para associações e ou grupos ligados ao patrimônio histórico de São 

João das Missões, até 3 (três) prêmios de R$1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais ) 

para associações e ou grupos de cunho cultural, nas áreas agroecológicas , artesanato , 

cultura alimentar, mulheres e juventude, até 2 (dois) prêmios de R$1.400,00 (mil e 

quatrocentos reais) para associações e ou grupos culturais com mais de 10 (dez) 
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participantes, até 2 (dois) prêmios de R$1.000,00 (mil reais) para associações e ou grupos 

com 5 a 10 (cinco a dez) participantes, até 2 (dois) prêmios de R$700,00 (setecentos reais) 

para associações e ou grupos com menos de 5 (cinco) participantes, conforme regras de 

participação estabelecidas no Edital de premiação.  

O Município poderá remanejar os recursos durante a sua execução, Caso a quantidade de 

solicitantes de projetos e ou premiações culturais seja inferior ou superior ao previsto 

programado, entre iniciativas previstas nos incs. II e III do art. 2º da Lei 14.017/2020, 

justificando-o assim na prestação de contas final. 

 Os objetos do Edital (vídeos) serão disponibilizados à população por meio de plataformas 

digitais como: Youtube e Facebook, site oficial da Prefeitura Municipal são João das Missões, 

bem como disponibilizados por meio de CD para as escolas municipais e Secretaria Municipal 

de Cultura. 

 

OBSERVAÇÃO.: Entende-se por documentário biográfico, uma produção de cunho 

audiovisual, independente, que pode ser caseira ou profissional, contendo depoimentos, 

vídeos, fotos, músicas, que ajudem a contar a história de um grupo, seja desde o seu 

surgimento, seja de um fato marcante de seu fazer cultural. Não será exigida duração de 

tempo. 

 

Valor da Ação: R$ 22.868,32 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e 

dois centavos) 

 

 Ação 2: EDITAL 01/2020 "FAZEDORES DE CULTURA DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES – 

“Aquisição e composição de acervos e produtos culturais"  

 

Descrição da ação 2: Criação do EDITAL 01/2020 - "FAZEDORES DE CULTURA DE SÃO JOÃO 

DAS MISSÕES – “Aquisição e composição de acervos e produtos culturais" que contemplará, 

no máximo, 52 (cinquenta e dois) fazedores de produtos culturais de São João Das Missões, 

conforme regras de participação estabelecidas no Edital, com aquisição de: 
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 R$500,00 (quinhentos reais) em obras de até 18 (dezoito) artesãos que trabalham 

com argila, madeira, e com materiais diversos como: ferro, couro, tecido, linhas, 

recicláveis, produtos naturais, livros, entre outros); 

 R$500,00 (quinhentos reais) em placas de identificação para casas de artesãos, de até 

12 (doze) artesãos;  

 Produção de 1 (uma) placa artesanal para identificação do município, com 

características sociocultural, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 

 Até 10 (dez) produtos audiovisuais voltados às diferentes manifestações artísticas da 

cidade (vídeo-oficina, videopalestras, clipes musicais, interpretações poéticas, 

dramatizações, danças, etc.), no valor de R$500,00 (quinhentos reais) cada;  

 Até 3 (três) coberturas fotográficas (50 fotos em alta resolução) das diferentes 

formas de artesanato de São João Das Missões (esculturas, utilitário, ornamental, 

medicinal, produção de tijolos, adobe, casas de enchimento, tintura de terra, 

utilização de fibras, entre outros), no valor de R$500,00 (quinhentos reais) cada 

 3 (três) Gravações e arranjo em estúdio de 10 (dez) músicas, entrega de 100 CDs 

gravados, com capa, valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);  

 Design e diagramação de até 3 (três) livretos com os temas: Nossa Gente, Nossa 

Identidade, contendo a História local, com fotografias, bibliografias e depoimentos 

de moradores do Território Xacriabá, bem como da sede do município, bem como 

sobre o Artesanato e o Patrimônio Histórico e Cultural de São João Das Missões, no 

valor de R$1.000,00 (mil reais) cada;  

 Produção de 1 (um) livro coletivo de escritores municipais, no valor de R$ R$ 

1.650,00 (Mil seiscentos e cinquenta reais); 

 Produção de 1 (um) livro individual de escritor municipal, no valor de R$1.500,00 (mil 

e quinhentos reais). 

O Município poderá remanejar os recursos durante a sua execução, Caso a quantidade de 

solicitantes de projetos e ou premiações culturais seja inferior ou superior ao previsto 
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programado, entre iniciativas previstas nos incs. II e III do art. 2º da Lei 14.017/2020, 

justificando-o assim na prestação de contas final. 

Os objetos audiovisuais serão disponibilizados à população por meio de plataformas digitais 

como: Youtube e Facebook, site oficial da Prefeitura Municipal são João das Missões, bem 

como utilizados também em eventos virtuais comemorativos do município de São João Das 

Missões, e disponibilizados por meio de CD para as escolas municipais e Secretaria Municipal 

de Cultura. 

 As artes gráficas serão reproduzidas em formato de folders e panfletos para 

disponibilização na Secretaria Municipal de Cultura para distribuição à população, bem como 

versão virtual para compartilhamento nas plataformas digitais. As peças artesanais 

adquiridas serão utilizadas para acervo do Mostruário de artesanato da secretaria Municipal 

de Cultura e acervos para as escolas municipais, podendo ser utilizados como materiais de 

contrapartida. 

 

Valor da Ação: R$ 35.150,00 (Trinta e cinco mil e cento e cinquenta reais). 

 

 

 Ação 3: EDITAL 02/2020 "A CULTURA NA REDE – “Produção de lives culturais"  

 

Descrição da ação 3: Criação do EDITAL 02/2020 - "A Cultura na rede – produção de lives 

culturais" que contemplará, no máximo, 06 (ações) de artistas de São João Das Missões, ( 

que poderá ocorrer da forma como o proponente definir, podendo ser mista) conforme 

regras de participação estabelecidas no Edital, com aquisição de: 

 Até 06 (seis) contratações de artistas entre eles: músicos, cantores, tocadores, 

serviço de ornamentação, serviço de sonorização, serviço de transmissão e 

apresentação para apresentação 06 (seis) lives de 3 (três) horas, no valor de R$ 

1468,24 (mil e quinhentos reais) cada;  

 Produção (ornamentação, transmissão, apresentação, registro) de 2 (duas) web 

conferências, com temática igualdade racial, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) 

cada;  
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O Município poderá remanejar os recursos durante a sua execução, Caso a quantidade de 

solicitantes de projetos e ou premiações culturais seja inferior ou superior ao previsto 

programado, entre iniciativas previstas nos incs. II e III do art. 2º da Lei 14.017/2020, 

justificando-o assim na prestação de contas final. 

Os objetos audiovisuais serão disponibilizados à população por meio de plataformas digitais 

como: Youtube e Facebook, site oficial da Prefeitura Municipal são João das Missões, bem 

como utilizados também em eventos virtuais comemorativos do município de São João Das 

Missões, e disponibilizados por meio de CD para as escolas municipais e Secretaria Municipal 

de Cultura. 

 Os materiais e ou artes gráficas que poderão ser reproduzidas através deste 

trabalho, poderão posteriormente estar disponibilizados na Secretaria Municipal de Cultura 

para apreciação da população, bem como estarem disponíveis em versões virtuais para 

compartilhamento nas plataformas digitais. As peças artesanais adquiridas serão utilizadas 

para acervo do Mostruário de artesanato da secretaria Municipal de Cultura e acervos para 

as escolas municipais, podendo ser utilizados como materiais de contrapartida. 

 

Valor da Ação: R$ 9.809,44 (nove mil oitocentos e nove reais quarenta e quatro centavos). 

 

 Ação 4: EDITAL 03/2020 "EXPOSIÇÃO DE CULTURA LOCAL: ROSALINO GOMES "  

 

Descrição da ação 1: Criação do EDITAL 03/2020 - "FESTIVAL DE CULTURA ROSALINO 

GOMES" que contemplará, no máximo, 42 (quarenta e duas) obras de participantes nascidos 

ou residentes em São João Das Missões, sendo R$200,00 (duzentos reais) para até 7 (sete) 

composições autorais, até 3 (três) contos, até 10 (dez) poemas com o tema o lugar onde eu 

vivo, até 3 (três) produções artesanais, até 8 (oito) fotografias com o tema patrimônio, até 5 

(cinco) fotografias de moradores do Território Xakriabá, com tema Nossa Gente, Nossa 

Identidade, até 6 (seis) designações de manifestações culturais locais, conforme regras de 

participação estabelecidas no Edital.  
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O Município poderá remanejar os recursos durante a sua execução, caso a quantidade de 

solicitantes de projetos e ou premiações culturais seja inferior ou superior ao previsto 

programado, entre iniciativas previstas nos incs. II e III do art. 2º da Lei 14.017/2020, 

justificando-o assim na prestação de contas final. 

Os objetos audiovisuais serão disponibilizados à população por meio de plataformas digitais 

como: Youtube e Facebook, site oficial da Prefeitura Municipal são João das Missões, bem 

como utilizados também em eventos virtuais comemorativos do município de São João Das 

Missões, e disponibilizados por meio de CD para as escolas municipais e Secretaria Municipal 

de Cultura. 

  Os materiais e ou artes gráficas que poderão ser reproduzidas através deste 

trabalho, poderão posteriormente estar disponibilizados na Secretaria Municipal de Cultura 

para apreciação da população, bem como estarem disponíveis em versões virtuais para 

compartilhamento nas plataformas digitais. As peças artesanais adquiridas serão utilizadas 

para acervo do Mostruário de artesanato da secretaria Municipal de Cultura e acervos para 

as escolas municipais, podendo ser utilizados como materiais de contrapartida. 

Valor da Ação: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). 

 

São João Das Missões, 30 de setembro de 2020. 

 

HILÁRIO CORRÊA FRANCO 
Secretário Municipal de Cultura 
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