


Tradição SP Online

Sobre o Tradição SP Online

 Apoio a ações culturais virtuais relacionadas a festas, celebrações, festivais, feiras e demais eventos

que valorizem a cultura local, as identidades regionais e/ou a história dos municípios do Estado de

São Paulo.

 O Tradição SP Online resulta de parcerias estabelecidas entre a Secretaria de Cultura e Economia

Criativa, a Amigos da Arte e os municípios selecionados.
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Objetivo 

 Seleção de 40 municípios do Estado de São Paulo, com exceção da capital, interessados em participar 

do Tradição SP Online.

 Apoio a ações que contemplem a difusão virtual de eventos locais, que sejam tradição do calendário 

local e com grande impacto cultural.

 Será selecionado no mínimo 1 município por região administrativa.
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Para participar

 O município deverá enviar um projeto cultural de ações virtuais relacionadas a evento local para 
lançamento, exibição e divulgação em redes sociais, canais digitais e/ou plataformas públicas municipais, 
fornecendo informações e documentos através da inscrição online.

 As ações propostas deverão estar relacionadas a somente um evento ou celebração tradicional do município 
proponente.

 O município poderá propor ações voltadas para eventos que já tiveram sua execução presencial em 2020, 
que foram cancelados devido à pandemia da Covid-19 ou que tiveram sua última edição em anos anteriores.

 As ações deverão ser disponibilizadas e/ou exibidas ao público até 31 de janeiro de 2021.
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 As ações virtuais são ações culturais relacionadas ao evento local que possam ser disponibilizadas e/ou 

exibidas em canais e plataformas virtuais para fruição online e de acesso gratuito e irrestrito ao público. 

Alguns exemplos de ações que poderão ser propostas: 

• Apresentações artísticas online, seja em site ou redes sociais próprias; 

• Disponibilização de registros e/ou materiais audiovisuais relacionados aos eventos culturais 
tradicionais; 

• Exposições artísticas virtuais; 

• Disponibilização virtual de acervos documentais dos eventos; 

• Entre outros.
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 Não serão apoiadas pelo Tradição SP Online as ações relacionadas aos eventos:

• Carnaval, pré-carnaval e similares;

• Aniversário do município;

• Réveillon;

• Feiras e exposições agropecuárias;

• Eventos de cunho estritamente comercial ligados às datas comemorativas e ao calendário do 

comércio do município; 

• Eventos de cunho estritamente religioso ou institucional, que contenham propaganda de produtos, 

marcas, instituições, empresas, órgãos ou entidades da administração pública; e

• Qualquer evento ou celebração não relacionado diretamente aos objetivos do Tradição SP Online.
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Forma de apoio

 Os municípios selecionados serão apoiados com o pagamento de itens orçamentários do projeto 

apresentado no momento da inscrição.

 Cada município poderá solicitar apoio de até R$ 25.000,00 para execução das ações propostas.
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Inscrições

 Até 28 de setembro, pelo site www.juntospelacultura.org.br.

 Serão aceitas somente inscrições via sistema online.

 Cada município poderá inscrever somente um projeto.

 As inscrições deverão ser efetuadas por servidor público vinculado ao órgão responsável pela Cultura e

Economia Criativa e que conduzirá as ações do programa no município. O servidor deverá indicar seu cargo,

número de matrícula ou registro na prefeitura e seu respectivo departamento na gestão municipal.

http://www.juntospelacultura.org.br/
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 Os documentos necessários para efetuar a inscrição são:

• Pré-cadastro do município proponente, que deverá ser preenchido e enviado antes do início das 

inscrições em quaisquer Chamadas Públicas do Programa Juntos Pela Cultura 2020;

• Formulário de Inscrição 1, que inclui o envio da carta de anuência do Prefeito e vídeo do representante 

do poder público sobre o interesse da prefeitura em participar do Tradição SP Online; e

• Formulário de Inscrição 2, que consiste no roteiro do projeto a ser preenchido, incluindo documentos 

referenciais dos valores de cada item orçamentário.
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 Os documentos referenciais dos valores de cada item orçamentário deverão ser datados, ter os contatos dos 

fornecedores/prestadores e as especificações detalhadas, conforme abaixo:

• Para pagamento de cachês artísticos de apresentações culturais online - proposta de orçamento 

com histórico do(s) artista(s) e release(s) da(s) apresentação(ões).

• Para materiais, infraestrutura e serviços - cotações, tabelas de preços de associações profissionais, 

publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de 

informação disponíveis ao público. 

Inscrições
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Comissão de Seleção e critérios de avaliação

 A Amigos da Arte designará uma Comissão de Seleção exclusiva para análise das propostas enviadas que 
será divulgada no momento da publicação do resultado de seleção no site 
www.juntospelacultura.org.br.

 Previsão do resultado: 22 de outubro de 2020.

 Será divulgada lista em ordem alfabética dos 40 municípios selecionados e lista dos 10 municípios 
suplentes de acordo com a nota recebida, em ordem decrescente.

http://www.juntospelacultura.org.br/
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 Critérios de seleção:

CRITÉRIO PONTUAÇÃO

a) Demonstração da importância para o município em receber o apoio do Tradição SP Online. 0 a 2,5 pontos

b)       Aderência do projeto aos objetivos do Tradição SP Online, considerando a promoção da valorização e do 

desenvolvimento da cultura local, de identidades regionais e/ou da história do município.

0 a 2,5 pontos

c)       Potencial de impacto do projeto na dinamização da cena cultural local e na formação de público. 0 a 2,5 pontos

d)      Compatibilidade orçamentária, adequação do cronograma e viabilidade da execução das ações propostas para difusão 

virtual da celebração ou evento do município.

0 a 2,5 pontos
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Execução das ações após seleção e contrapartidas dos municípios

 Após a publicação da lista de selecionados, os municípios deverão atentar-se à execução das 

contrapartidas e obrigações listadas no item 9.4 da Chamada, dentre elas:

• Coordenar a execução de cada item orçamentário apoiado e garantir a realização global das 

ações virtuais propostas.

• Responsabilizar-se pelo lançamento, divulgação e difusão virtual do material completo em 

redes sociais, em canais digitais municipais e/ou em plataformas públicas.
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Execução das ações após seleção e contrapartidas dos municípios

• Garantir acesso gratuito às ações apoiadas pelo Tradição SP Online, bem como fazer a mobilização de 

público de acordo com as estratégias propostas no ato da inscrição.

• Assegurar a obtenção de documentações como alvarás, autorizações e liberações junto aos órgãos 

competentes, caso necessário.

• Garantir que a organização do evento providencie os documentos relacionados a direitos autorais, 

conexos, personalíssimos e de marcas registradas (incluindo ecad) aplicáveis para a disponibilização dos 

conteúdos digitais. O ANEXO 05 apresenta orientações de referência relativas à questão.
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Execução das ações após seleção e contrapartidas dos municípios

 A Amigos da Arte efetuará os pagamentos conforme a contratação dos itens orçamentários do projeto

aprovado e diretamente aos fornecedores/prestadores dos serviços relacionados à execução das

ações propostas.

 Os municípios selecionados deverão enviar a Amigos da Arte relatório de execução das ações

propostas, além da entrega do material audiovisual completo no prazo de 10 dias úteis após a

finalização do projeto.

 Todas as ações do Tradição SP Online deverão, obrigatoriamente, respeitar os protocolos de redução

do contágio por Covid-19 que estejam em vigor no momento da sua execução.



Tradição SP Online

Fale conosco

Dúvidas e pedidos de informações deverão ser tratados pelo e-mail tradicaosp2020@apaa.org.br e pelo

WhatsApp da Amigos da Arte (11) 3882-8080.

mailto:tradicaosp2020@apaa.org.br





































































