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O presente parecer, com fundamentação no Regimento Interno do Conselho Estadual 

de Política Cultural - CEPC/AP, decreto nº 3910 de 10 de setembro de 2019, artigos 42, 43 e 44: 

 

Art. 42. O Conselho Estadual de Cultura do Amapá compõe-se das seguintes 
Câmaras temáticas e Comissões: 
I - Câmara de Letras e Artes - CLA; 
II - Câmara de Ciências Humanas - CCH; 
III - Câmara de Patrimônio Histórico, Arqueológico e 
Cultural - CPHAC; 
IV - Comissão de Legislação, Planejamento e Normas - CLPN; 
V - Comissão Estadual de Incentivo à Cultura - CEIC. 

Art. 43. As Câmaras e as Comissões, pronunciar-se-ão, para deliberação do 
Plenário, sob a forma de pareceres. 
Art. 44. São atribuições das câmaras e comissões: 
I - emitir relatórios e pareceres acerca das matérias de sua competência, nos 
prazos devidos; 
[...] 
 

Fundamenta-se também nos artigos: 

 
Art. 5º Ao Conselho Estadual de Política Cultural compete: 

I - estabelecer diretrizes para a definição da Política Cultural do Estado do Amapá; 

VIII - aplicar, por resoluções aprovadas em plenário, a regulamentação necessária, 

objetivando a defesa, proteção, conservação e preservação do patrimônio histórico, 

arqueológico e cultural do Estado do Amapá; 

XVII - exercer outras atividades que lhes sejam inerentes. 

Art. 50. Na apresentação das matérias para discussão e votação, os Presidentes das 

Câmaras e das Comissões, darão prioridade às mais urgentes, em face de sua natureza, 

e as que devam ser objeto de deliberação do Plenário. 

 



 

O Parecer nº001/2020 tem como objetivo a análise preliminar e de admissibilidade do 

pedido de reavaliação e/ou reformulação do formato dos editais apresentados pela Secretaria 

de Estado da Cultura do Amapá - SECULT/AP. A proposta foi desencadeada dentro da Sessão 

de Câmara n° 536 de 17 de julho de 2020, em decorrência da baixa procura aos editais pela 

sociedade civil, pelas inúmeras reclamações de agentes culturais e pelas prorrogações 

justificadas pela baixa procura, segundo a própria Secretaria, configurando assim uma matéria 

urgente. 

Ressaltamos que, todas as manifestações que chegaram até esta Câmara, ocorreram 

informalmente, ainda assim, não poderíamos deixar de buscar uma solução, de forma cordial e 

ordeira, como sempre preza este Colegiado.  

A política de editais tem sido uma ferramenta de fomento bastante usada pelos gestores 

da Secretaria de Estado de Cultura nos últimos anos, uma ferramenta que possibilita o acesso 

democrático em todo território amapaense. Como é sabido a SECULT é responsável pela 

implementação de políticas públicas culturais a nível estadual como destaca a Lei 2.137/2017, 

de 02 de março de 2017 em seu artigo 38, com destaque: 

 

Art. 38 – São atribuições da Secretaria Estadual de Cultura – SECULT: 

III – Promover o planejamento e o fomento das atividades culturais no território 

amapaense, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local. 

 

Com o advento da pandemia em todo país observou-se o quão fragilizado encontram-se as 

ações oriundas da Secretaria, neste sentido destacamos: 

 

1- O edital emergencial que foi adiado, antes de seu lançamento oficial, em decorrência 

de uma reclamação no site do Ministério Público, deixando em estado de desamparo e 

desespero inúmeros artistas do Estado. Editais emergenciais foram executados em todo 

país, a exemplo do Estado do Pará que abriu editais de chamada pública para ações 

culturais on-line, através da SECULT/PA E FUMBEL. Aqui o edital emergencial da 

SECULT/AP passou mais de 15 (quinze) dias em análise na PGE e sobre os olhares do 

MP, com possibilidade de impedimento na execução do mesmo embora o setor e seus 

agentes necessitassem de total apoio. 

 



2- O Edital CIRCULA AMAPÁ, lançado antes da pandemia, veio com um aporte 

financeiro bastante significativo: 

 

Art. 2º. Os recursos orçamentários e financeiros necessários para o desenvolvimento 

desta ação, constam no orçamento da LOA 2020, nª 2.482 de 09 de Janeiro de 2020, 

através da Fonte: 101 – Recursos de Transferência da União e Fonte 103 - 

Transferências de Convênios - Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica. Programa de Trabalho 13.39200272613 – Apoio a Eventos 

e Incentivo aos Segmentos Artístico Culturais do Estado (Edital Circula Amapá, 

Capítulo IR – do recurso Financeiro). 

Art. 3°. O valor do apoio financeiro a ser concedido aos premiados obedecerá às 

seguintes faixas de investimentos: 

 

 

Embora o edital não indique o total dos valores investidos, apresentando os valores já 

distribuídos em tabela como sustenta o artigo 3º é sabido e público que se trata de emenda 

parlamentar na ordem de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) um valor considerável e muito 

esperado pelo setor cultural. 

O objeto da chamada pública era atender 137 projetos, programas e ações, apresentados 

por agentes da cadeia produtiva da cultura e das artes, infelizmente ele já foi adiado por três 

vezes, sobe a alegação de baixa procura por parte dos artistas, no caso, dos 16 Municípios do 

Estado nos segmentos do Teatro, Arte circense, Dança, Cultura Popular, Música, Artes visuais 

/ plásticas, Artesanato, Audiovisual, Literatura. 

 

Segundo a Resolução nº 003/2017 – CEPC/AP: 

  

Art. 2º Fica estabelecido a partir da publicação desta resolução que todo e qualquer 

projeto cultural, ação ou atividade de cultura só poderá ser subsidiada, fomentada, 

contratada, conveniada, premiada e patrocinada quando respeitados os procedimentos 

legais previstos em lei para acesso a recurso público de cultura, através de processos 

publicizados de ampla concorrência e transparência, via editais de chamamento público 

e outros previstos em legislação específica de cultura. 

Art. 3º Deverá a SECULT encaminhar previamente antes de qualquer publicidade, 

quer seja formal ou informal, a documentação pertinente aos processos de chamada 

pública (editais), pregões, termos de cooperação ou fomento, patrocínios, convênios, 

contratos e afins que se destinem a toda e qualquer atividade cultural em que figure a 

participação do Estado, para análise e parecer das câmaras e comissões e posterior 

deliberação, pela aprovação ou rejeição, do plenário deste Conselho Estadual de 

Política Cultural, respeitados os trâmites previstos em lei. 

 

 

Vale ressaltar que estes editais e todos os outros produzidos pela Secretaria não foram 

encaminhados ao CEPC para as devidas análises e contribuições, e que sua análise configura 

sobre pontos de destaque que merecem atenção, as recomendações feitas pelo Silogeu podem 



ou não ser acatadas pela SECULT, mas certamente poderiam e podem contribuir para um 

cenário melhor a cada edital lançado. Essas contribuições são relevantes, haja vista que o  

CEPC, colegiado paritário, tem estado sempre muito próximo aos Segmentos Culturais, pois 

seus representantes, são dentre outras coisas, artistas amapaenses conhecem o cenário cultural, 

que se mantém ligados aos seus Segmentos, ouvindo-os, ajudando-os e representando-os dentro 

do que nos cabe e possibilita a legislação vigente. 

 

Considerando o atual Regimento Interno do CEPC: 

 

Art.4º - O Conselho Estadual de Política Cultural do Amapá – CEPC é um 

órgão colegiado permanente, de caráter consultivo, deliberativo, 

normativo, orientador e fiscalizador, integrante do Sistema Estadual de 

Cultura – SEC, vinculado administrativa e financeiramente à Secretaria de 

Cultura do Amapá – SECULT, com composição paritária entre seus Poder 

Público e Sociedade Civil e se constitui no principal espaço de participação 

social institucionalizada com a finalidade de promover uma gestão 

democrática e autônoma da política cultural do Estado do Amapá. (nosso 

grifo) 

 

 

3- A importância e necessidade da Curadoria tem sido outra relevante pauta em destaque, 

o Estado do Amapá não possui um de banco de dados com profissionais devidamente 

habilitados para este fim, é um trabalho específico que precisa de total atenção para 

lisura e êxito dos processos. Cabe aqui destacar que não é função dos membros do 

CEPC atuar neste setor, a competência dos Conselheiros (as) é regido pela íntegra do 

artigo 5º do no Regimento Interno do CEPC, e considerando a Resolução nº 003/2017 

– CEPC/AP já citada. Para além desta perspectiva, quando o orçamento for oriundo do 

Fundo Estadual de Cultura (FEC) observa-se que:  
 
 

Art. 69. Para seleção de projetos apresentados ao Fundo Estadual de Cultura - 

FEC, fica criada na estrutura do Conselho Estadual de Política Cultural - 

CEPC, a Comissão Estadual de Incentivo à Cultura - CEIC para tal finalidade. 

§ 1º A Comissão Estadual de Incentivo à Cultura - CEIC deverá eleger, entre 

seus membros, o presidente e o vice-presidente. 

§ 2º Poderá a Comissão Estadual de Incentivo à Cultura - CEIC instituir 

curadorias especifica para os editais do Fundo Estadual de Cultura - FEC, de 

acordo com os segmentos culturais contemplados nos mesmos. 

Art. 70. Na seleção dos projetos, a Comissão Estadual de Incentivo à Cultura 

- CEIC deve ter como referência maior o Plano Estadual de Cultura - PEC e 

considerar as diretrizes e prioridades definidas anualmente pelo Conselho 

Estadual de Política Cultural - CEPC. (LEI 2.137/2017, p. 14. 2017) 

 

 
 

4- Outro ponto em destaque é referente a exigência de CNPJ para inscrições. É sabido por 

todos que a classe artística tem sérios problemas na exigência deste critério 

principalmente porque existem taxas que não condizem com a situação dos artistas o 



que dificulta a abertura e manutenção destes CNPJ e exclui proponentes antes mesmo 

da curadoria.  Existe também o fato das condições estabelecidas pelo MEI, onde o 

mesmo não ampara legalmente todos os segmentos, como exemplo, temos o ensino da 

Dança que só encontra amparo jurídico em formatos maiores como é o caso da 

Microempresa. Em editais nacionais, a exemplo do Prêmio Funarte RespirArte, aceitam 

a utilização do CPF para inscrições, mesmo embora seja de conhecimento público, e 

mesmo que não seja deve estar explícito, os valores dos encargos que incidem sobre a 

utilização do mesmo, porém, deve-se respeitar o direito de escolha do artista na escolha 

da forma de como se deseja fazer representar: 

 

2.1 - Poderão se inscrever neste edital pessoas físicas (brasileiros natos ou 

naturalizados), maiores de 18 anos, que residam e tenham atuação comprovada no 

território nacional; pessoas jurídicas, [...] (PRÊMIO FUNARTE RESPIRARTE, p.1. 

2020). 

 

5- Há também a preocupação quanto ao agenciamento ou representação jurídica de artistas 

através de associações. Neste caso, a preocupação está na habilitação ou não da mesma 

para representar o artista, é uma escolha do mesmo a opção em pagar uma instituição 

(associação) com CNPJ, para organizar sua vida cultural, fazer seu projeto e 

acompanhar as diligências dos certames, porém a fase documental só tem ocorrido na 

segunda fase e a preocupação está na possibilidade das associações/ representantes 

jurídicos A ou B ser inabilitado, automaticamente inabilitando o artista. É essencial que 

se possa analisar possibilidades de se criar critérios diferenciados para habilitar o acesso 

e/ou atuação das associações/ representantes jurídicos para que nenhum problema seja 

causado ao certame e ao artista, observando a importância de marcos regulatórios para 

a atividade com bases legais e apropriadas a situação do Estado. 

 

Art. 6º. Podem participar deste certame Microempreendedores Individuais – MEI e 

pessoas jurídicas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos. 

Art. 8º. Cada proponente poderá concorrer com apenas 01 (um) projeto artístico 

cultural neste certame, com exceção de cooperativas, coletivos, associações ou 

produtoras que representem diversos artistas, grupos, companhias, bandas ou grupos 

musicais. O não cumprimento deste artigo implicará na inabilitação de todas as 

propostas a ele relacionadas. 

Parágrafo Único: Inscrições feitas por cooperativas, coletivos, associações ou 

produtoras, devem, obrigatoriamente, apresentar o nome do artista, grupo, coletivo ou 

banda que está sendo representado e seu portfólio, seu endereço e contatos. IEDITAL 

CIRCULA AMAPÁ, p. 7 e 8, 2020). 

 

 



Dito isso, em decorrência do exposto e em atendimento às inúmeras reclamações que 

os componentes desta CLA receberam, pela quantidade de vagas que ficaram em aberto e pelas 

recorrentes prorrogações é que apresentamos esse parecer, em apoio e defesa dos direitos dos 

artistas amapaenses que reivindicam editais menos burocráticos e mais acessíveis. Cabe aqui 

reforçar o que nos traz a Lei 2.137/2017, Lei do Sistema Estadual de Cultura: 

 

Art. 3º A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado do Amapá 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, no âmbito do seu território. 

Art. 4º A cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e 

econômico, devendo ser tratada como uma área estratégica para o desenvolvimento 

sustentável e para a promoção da paz Estado. 

Art. 5º É responsabilidade deste Estado, com a participação da sociedade, planejar e 

fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e promover a 

valorização do patrimônio cultural material e imaterial amapaense e estabelecer 

condições para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro 

plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural. 

 

 

 

A Câmara de Letras e Artes – CLA, acredita que os processos podem ser reavaliados 

e/ou reformulados, pois acredita que o objetivo da Secretaria é que todas as vagas sejam 

devidamente preenchidas, levando em consideração que a dimensão destes editais é da esfera 

estadual e que não estão alcançando nem a metade dos agentes culturais existentes nos 16 

Municípios do Estado, carecendo assim de ampla divulgação e que seja atendida a Resolução 

nº002/2017 deste CEPC: 

 

Art. 1º Estabelecer que a Secretaria de Estado da Cultura – SECULT promova a realização de 

oficinas de Elaboração de Projetos Culturais em todos os municípios do Estado do Amapá, com 

calendário e cronograma de ações aprovado por este CEPC. 

 

Art. 2º Deverá a Secult considerar para todos os editais, a padronização dos elementos 

constitutivos exigidos em um projeto cultural, para que se corrijam as distorções quanto à forma 

e estrutura do mesmo, evitando equívocos no preenchimento e consequentemente poucos 

selecionados em Editais de fomento à cultura promovidos pelo Estado. 

 

Art. 3º Caberá à Secult num prazo máximo de 45 dias, contados da data de publicação desta 

resolução, elaborar e tornar acessível por meio da rede mundial de computadores, uma 

plataforma digital específica para editais, visando atender ao processo de inscrição de projetos 

bem como deverá apresentar tutoriais de auxílio à construção e fromatação de projetos culturais 

observados os dispostos nos artigos anteriores desta resolução 

 

 

Esta Câmara, através de seus pares, propõe que seja estudada a possibilidade, 

viabilidade dentro dos rigores das Leis em âmbito cultural, de realização de Audiência pública 

(virtual ou presencial) ou de outro instrumento que possa ajudar a promover maior e melhor 



entendimento entre as partes (gestores de cultura e sociedade civil) a fim de preencher as 

lacunas e corrigir os gargalos apontados pela sociedade civil, de forma ampla e democrática. 

Reforçamos a essencial importância de que, todos os pontos levantados e analisados 

sirvam de base para todo Estado em seus editais futuros, para que os arranjos produtivos, 

independentes de seus territórios, possam ser melhor contemplados. O pedido se reforça, com 

base nas declarações a certa dos editais executados pela Fundação Municipal de Cultura de 

Macapá, que também tem recebido duras críticas sobre a formatação de seus editais. Há de se 

reconhecer o empenho das entidades que abrem chamadas públicas, prêmios, editais, mas é 

importante buscar mecanismos para aprimoramento das ações ofertadas. 

Assim como a Funarte é um órgão que tem sido ao longo dos anos base nacional de 

ações culturais dos demais entes da federação, deve-se observar que o trabalho desenvolvido a 

nível estadual pela SECULT e municipal pela FUMCULT, são bases para a implementação 

das ações culturais para os demais municípios, pela proximidade e pelas especificidades locais. 

Finalmente e não menos importante, destacamos a importância da notificação 

documental, aos demais órgãos que oferecem editais ao setor cultural, mesmo que 

periodicamente, como SEAFRO, SETUR dentre outros, da importância de participação e/ou 

suporte do Conselho Estadual de Política Cultural, já que o mesmo configura como o [...] 

principal espaço de participação social institucionalizada com a finalidade de promover uma 

gestão democrática e autônoma da política cultural do Estado do Amapá (REGIMENTO 

INTERNO CEPC/AP, p 1. 2019). 

No mais, o que for construído a partir deste Parecer, em parceria com as instâncias que 

se fizerem necessárias, que seja posto em prática para que possamos avançar na construção de 

políticas públicas afirmativas e viáveis no Estado do Amapá. 

 

 

Este é o parecer. 

 

Macapá- AP, 21 de julho de 2020. 

 

 

Jucicleide Façanha de Almeida 
Relatora 
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