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          O Governo de Goiás , por meio da Secretaria de Estado

de Cultura , apresenta o Manual de Execução de Projetos da

Lei Aldir Blanc n ° 14 .017 , de 29 de junho de 2020 , que trata

das ações emergenciais para o setor cultural . Sancionada

pelo governo federal , a lei é operacionalizada pelos

governos estaduais (Incisos I e III). Partindo da premissa de

que a qualidade da execução e prestação de contas do

projeto depende da consistência de informações fornecidas

aos proponentes , o manual dedica atenção especial aos

critérios necessários para a realização da proposta e

necessidades específicas de cada linha de ação . A

disponibilização do Manual de Execução tem como objetivo

facilitar a compreensão das informações divulgadas nos

editais e ainda , caso seja necessário , dar instruções ao

inscrito para que possa fazer suas próprias alterações no

projeto ao longo da operacionalização da Lei Aldir Blanc .

Por fim , almejando maior eficácia , o manual visa servir de

suporte para a prestação de contas .
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Introdução
     O Manual de Execução de Projetos da Lei Aldir

Blanc , apresenta todos os critérios a serem

observados e cumpridos pelos proponentes para a

realização das propostas aprovadas nos editais .

       É importante que o proponente revise o projeto ,

leia atentamente tudo que foi proposto e aprovado

e execute o projeto exatamente  como descreveu .

    A execução do projeto deverá seguir todas as

orientações especificadas nos editais e neste

manual , com o objetivo de garantir a entrega

correta da prestação de contas , de modo

transparente para fins de monitoramento da

aplicação dos recursos públicos .
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CRONOGRAMA
PUBLICAÇÃO :  12/01/2021
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31/03/2021

Prazo final para
execução das
propostas 
 aprovadas

30/04/2021

Prazo final para
prestação de contas

das propostas
aprovadas

02/02/2021

Início da Fase de
Pagamento.

28/02/2021

Inicio do prazo de
execução para

propostas
aprovadas e pagas
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Premiação de Produtos Culturais 

EDITAL  01  |  2020

Artesanato

Artes visuais

Audiovisual

Obras literárias

Grafite .
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Fotografar a obra e o momento da entrega à entidade beneficiária (guarde os arquivos para a pestação de contas)

3  PASSO  Registro Fotográfico

Providenciar a assinatura do Termo de Doação, pelo proponente e pelo responsável da entidade que receberá a doação.
Digitalize o termo para incluir na Prestação de Contas.

4  PASSO  Termo de Doação

https://www.cultura.go.gov.br/files/editais_aldir_blanc/TermodeDoa%C3%A7%C3%A3o-edt.1LeiAldirBlanc(1)-1.docx
Link  do  Termo  de  Doação:

Caso faça a divulgação da doação nas redes sociais é importante informar a realização com recursos da Lei Aldir Blanc, do Governo
Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura,  Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.

5  PASSO  Divulgação

EDITAL 1 - Linhas de ação:

Artesanato, Artes Visuais, Obras Literárias físicas e Grafite*.

*Grafite:
Ao realizar o grafite é necessário incluir os logotipos citados no item acima

"Divulgação" na arte , pode ser utilizado estêncil .
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Releia o projeto aprovado, atentamente, para que seja executado na íntegra.

1  PASSO  Reler

Salve o comprovante de recebimento do prêmio em sua conta bancária (guarde os arquivos para a pestação de contas)

2  PASSO  Recibo do prêmio
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ATENÇÃO
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Apenas para as Linhas de Ação: Artesanato,

Artes Visuais, Obras Literárias físicas e
Grafite do EDITAL 1
Caso a instituição escolhida para a doação tenha fechado
após a sua inscrição no edital, siga as seguintes orientações:

Encaminhe um e-mail para recursos.leialdirblanc@goias.gov.br,  

solicitando a troca da Instituição para doação. Não se esqueça

de relatar o fechamento da primeira instituição escolhida e

indicar a nova entidade que receberá a doação;

Aguarde resposta da Secult-GO, de aprovação da mudança

solicitada;

Execute sua proposta apenas depois de receber o e-mail de

aprovação;

Guarde este e-mail para futura prestação de contas.

1.

2.

3.

4.
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Para projetos de livros digitais, inserir na segunda página, a seguinte frase: "Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc
e é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás, Secretaria de
Estado de Cultura de Goiás", assim como, os logotipos destes órgãos.

3  PASSO  Inclusão das logos

Registrar a imagem da tela (Print Sc) da disponibilização da obra na plataforma digital escolhida. Será necessário incluir na
Prestação de Contas.

4  PASSO  Registro de realização

Caso faça a divulgação da obra nas redes sociais é importante informar a realização com recursos da Lei Aldir Blanc, do Governo
Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura,  Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.

5  PASSO  Divulgação

EDITAL 1 - Linhas de ação:

Obras Literárias digitais
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Releia o projeto aprovado, atentamente, para que seja executado na íntegra.

1  PASSO  Reler

Salve o comprovante de recebimento do prêmio em sua conta bancária (guarde os arquivos para a pestação de contas).

2  PASSO  Recibo do prêmio
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Incluir na abertura do vídeo, a seguinte frase: "Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc e é uma realização do
Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás, Secretaria de Estado de Cultura de
Goiás", inclua também os logotipos destes órgãos.

3  PASSO  Inclusão das logos

Registrar a imagem da tela (Print Sc) da disponibilização da obra na plataforma digital escolhida. Será necessário incluir na
Prestação de Contas.

4  PASSO  Registro de realização

Caso faça a divulgação da obra nas redes sociais é importante informar a realização com recursos da Lei Aldir Blanc, do Governo
Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura,  Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.

5  PASSO  Divulgação

EDITAL 1 - Linhas de ação:

Série, Curta-metragem e Longa-metragem
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Releia o projeto aprovado, atentamente, para que seja executado na íntegra.

1  PASSO  Reler

Salve o comprovante de recebimento do prêmio em sua conta bancária (guarde os arquivos para a pestação de contas).

2  PASSO  Recibo do prêmio

Observação: para a prestação de contas também será exigido o link do vídeo.



Ações Culturais e Artísticas

Oficinas online

EDITAIS   02  E  03  |  2020

Pocket shows

Apresentações circenses

Apresentações de dança

Peças teatrais

Videoclipes

Contação de história

Batalha de rimas

11

Monólogos

Festival de cinema

Podcast/videocast

Jogos

Aplicativos digitais

Todas as Oficinas Online .
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Incluir na abertura do vídeo, a seguinte frase: "Este projeto foi contenplado com recursos da Lei Aldir Blanc, é uma realização do
Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás, Secretaria de Estado de Cultura de
Goiás", inclua também os logotipos destes órgãos.

3  PASSO  Inclusão das logos

Caso faça a divulgação da obra nas redes sociais é importante informar a realização com recursos da Lei Aldir Blanc, do Governo
Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura,  Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.

5  PASSO  Divulgação

EDITAIS 2 e 3 - Linhas de ação:

Pocket shows, Apresentações Circenses e de Dança, Peças teatrais, Videoclipes,
Contação de história, Batalha de rimas, Monólogos, Festival de cinema, Podcast,
Videocast, Jogos, Aplicativos digitais e todas as oficinas online.
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Releia o projeto aprovado, atentamente, para que seja executado na íntegra.

1  PASSO  Reler

Salve o comprovante de recebimento do prêmio em sua conta bancária (guarde os arquivos para a pestação de contas)

2  PASSO  Recibo do prêmio

Registrar a imagem da tela (Print Sc) da disponibilização da obra na plataforma digital escolhida. Será necessário incluir na
Prestação de Contas.

4  PASSO  Registro de realização

Observação: para a prestação de contas também será exigido o link do vídeo.
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Durante a realização da Live é necessário falar o seguinte texto: "Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc e é uma
realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás, Secretaria de Estado
de Cultura de Goiás".

3  PASSO  Informação de apoio

Caso faça a divulgação da obra nas redes sociais é importante informar a realização com recursos da Lei Aldir Blanc, do Governo
Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura,  Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.

5  PASSO  Divulgação

EDITAIL 2 - Linhas de ação:

Lives (apresentações online ao vivo)

13

Releia o projeto aprovado, atentamente, para que seja executado na íntegra.

1  PASSO  Reler

Salve o comprovante de recebimento do prêmio em sua conta bancária (guarde os arquivos para a pestação de contas)

2  PASSO  Recibo do prêmio

A Live deverá ser gravada e disponibilizada na plataforma digital escolhida. Registre a imagem da tela (Print Sc) da disponibilização
da obra na plataforma. Será necessário incluir na Prestação de Contas.

4  PASSO  Registro de realização

Observação: para a prestação de contas também será exigido o link do vídeo.



A próxima fase será a prestação de contas. Faça fotos da entrega de seus produtos do Edital I, guarde
o Termo de Doação preenchido e assinado pelas instituição que recebeu sua(s) obra(s), prints de tela
que mostrem data, hora e material disponibilizado para todos os projetos realizados de forma online,

links de acesso e o que achar importante para registrar a execução do seu projeto e guarde, também ,

o comprovante do prêmio em sua conta. Todos esses documentos serão importantes na última fase
que será um relatório sobre o qual ainda faremos material orientativo que ficará disponível à partir do
dia 1º de março de 2021, tanto no youtube da SECULT Goiás, quanto em nossas Redes Sociais e site da
Secult Goiás.  

#FicaDica:

Guarde o material de realização de seu projeto em mais de um lugar. Se deixar, por exemplo, apenas
no celular e o perder, não terá como prestar contas. Então, deixe no celular, no computador pessoal,
mande para seu e-mail, coloque na nuvem, guarde em pen-drive, mas garanta que não ficará sem
condições de encontrar esse material quando necessário. 

IMPORTANTE
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Download de logotipos
É obrigatório a inclusão dos logotipos: Governo Federal, Ministério do Turismo, da Secretaria
Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás, Secretaria de Estado de Cultura de

Goiás", assim como, os logotipos destes órgãos.
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https ://www .cultura .go .gov .br/19-execucao-editais
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Informações de Contato

Telefone
(62) 3201 .4608

E-mail

projetos .secult@goias .gov .br 


