
MAIS ORGULHO SP

Sobre o Mais Orgulho SP - 2021

❖ Parceria entre o Museu da Diversidade Sexual, a Amigos da Arte e a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do
Estado de São Paulo.

❖ A partir deste ano, passa a integrar o Juntos Pela Cultura, programa de chamadas públicas para municípios,
artistas e organizações para participação em programas de difusão cultural, com inscrições por nova plataforma.

❖ Programa que promove o apoio a ações e atividades culturais virtuais de visibilidade para a população LGBTQIA+
no Estado de São Paulo.

❖ Realização virtual de paradas do orgulho, musicais, peças teatrais, festivais culturais, semanas da diversidade
sexual, rodas de conversas, palestras, entre outras atividades.

❖ Ações afirmativas realizadas pela comunidade LGBTQIA+, que contribuem para a visibilidade e promoção de uma
cultura de respeito pela diversidade.



Objetivos 

❖ Seleção de 25 projetos de programação virtual de visibilidade e valorização da cultura LGBTQIA+
a serem realizados por organizações sediadas em municípios do Estado de São Paulo.

❖ Realização entre 25 de junho e 20 de dezembro de 2021 em canais das organizações
selecionadas.

❖ Cada município poderá ter apenas 01 (um) projeto selecionado nesta Chamada, exceto a capital.

❖ Os registros audiovisuais resultantes passarão a integrar o acervo do Museu da Diversidade
Sexual e poderão ser transmitido na Plataforma #CulturaEmCasa.
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Para participar

❖ Envio de projeto que demonstre o interesse e a capacidade em realizar programação

cultural virtual relacionada à valorização, promoção e visibilidade da população LGBTQIA+

e a sua respectiva transmissão e divulgação em redes sociais, canais digitais e/ou

plataformas públicas.
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❖ A programação cultural virtual poderá abranger:

a) Paradas do Orgulho;

b) Musicais;

c) Peças teatrais;

d) Festivais de cultura LGBTQIA+;

e) Semanas da Diversidade Sexual;

f) Rodas de conversas;

g) Palestras; e

h) Outras atividades culturais.

❖ Indicar cronograma de execução das 
atividades;

❖ Locais de transmissão;
❖ Ficha técnica da programação sugerida.

❖ Composição da programação ficará a critério 
da organização proponente.
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Proponente

❖ Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e Empresas formalmente constituídas,

isoladamente ou mediante consórcio.

❖ Atividade econômica (CNAE) compatível e que possuam comprovada atuação na promoção da

cultura, direitos humanos e diversidade sexual, voltada para a população LGBTQIA+.

❖ É vedada a associação de um mesmo coletivo ou organização a mais de um proponente.

❖ Comprovação de histórico de realizações no momento da inscrição.



MAIS ORGULHO SP

Forma de apoio

❖ Cada proponente selecionado receberá, para execução global do projeto proposto, o apoio

de até R$ 17.000,00.

❖ Os pagamentos serão feitos em duas parcelas, de acordo com as condições de contratação.
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Condições de pagamento

❖ 60% em 15 dias úteis após o recebimento do Contrato assinado e documento fiscal válido; e

❖ 40% após a realização, cumprimento integral das responsabilidades e envio do material completo à

Amigos da Arte, em até 15 dias úteis após o recebimento de documento fiscal válido.

❖ Organização/produtora deve possuir CNAE e ser apta a emitir nota de serviço compatível ao objeto da

Chamada Pública.

❖ A depender do cronograma do evento, a primeira parcela poderá ocorrer após o início das atividades.

Atentem-se ao cronograma e aos prazos estabelecidos.
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Inscrições

❖ Até 31 de maio, pelo site www.juntospelacultura.org.br.

❖ Serão aceitas somente inscrições via sistema online.

❖ Cada proponente poderá enviar somente 1 inscrição.

http://www.juntospelacultura.org.br/


MAIS ORGULHO SP

Inscrições

❖ Os documentos necessários para efetuar a inscrição são:

• Formulário de inscrição “Parte 1 – Formulário do Proponente”, conforme ANEXO 01, que consiste no 

cadastro do proponente; e

• Formulário de inscrição “Parte 2 – Formulário do Projeto”, conforme ANEXO 02, que consiste no roteiro 

do projeto a ser preenchido, incluindo a proposta de programação cultural virtual a ser realizada, com 

respectivo cronograma.
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FORMULÁRIO 1 - CADASTRO DO PROPONENTE

❖ Dados de cadastro.

❖ Este projeto é proposto por conjunto de entidades ou em associação a coletivos?

Se sim, cite quais.

Anexo da declaração de parceria.

❖ Há quantos anos o proponente ou a entidade associada atua na promoção de atividades da cultura LGBTQIA+?

❖ Em que município o proponente ou a entidade associada tem atuação predominante?
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FORMULÁRIO 2 – PROJETO

❖ Informações sobre o proponente (histórico, currículo e links de referência e informações).

❖ Informações sobre a proposta de programação cultural (descrição geral, artistas, classificação indicativa, locais,
ficha técnica, plataformas de disponibilização, duração).

❖ Justificativa

❖ Cronograma de execução do projeto
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❖ Em caso de consórcio de associações sem fins lucrativos: apresentar declaração que ateste a 

existência de parceria entre elas, indicando um único responsável pelo projeto e assinatura do 

Contrato.

❖ No caso de associação entre empresas e coletivos ou associações, apresentar declaração que ateste a 

existência de parceria entre elas, sendo a empresa proponente a única responsável pelo projeto e 

assinatura do Contrato.

Documentos adicionais para inscrição
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Comissão de Seleção e critérios de avaliação

❖ A Amigos da Arte designará uma Comissão de Seleção exclusiva para análise dos projetos enviados que 
será divulgada no momento da publicação do resultado de seleção no site www.juntospelacultura.org.br.

❖ Previsão do resultado: 04 de junho de 2021.

❖ Será divulgada lista em ordem alfabética dos 25 projetos aprovados. 

❖ No mesmo ato, será divulgada lista em ordem decrescente de pontuação dos 15 projetos suplentes.
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❖ Critérios de seleção:

• Demonstração da importância de participação no Mais Orgulho SP.

• Aderência do projeto aos objetivos do Mais Orgulho SP.

• Demonstração de capacidade técnica para a execução das ações, considerando a programação 

cultural proposta e os profissionais envolvidos.

• Potencial de impacto do projeto, considerando o histórico do proponente e seus associados com 

relação ao desenvolvimento de ações de visibilidade da população LGBTQIA+ em seu município e 

a formação de público.



MAIS ORGULHO SP

Prazos para envio de documentação

• Após a divulgação do resultado: 02 dias úteis para envio da documentação solicitada.

• Convocação pela Amigos da Arte para assinatura do Contrato com antecedência mínima

de 10 dias com relação à data prevista para a realização do evento.

• Devolução do Contrato assinado: 02 dias úteis

• Comprometimento com as cláusulas do Contrato.
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Documentos para contratação

• Preenchimento de formulário eletrônico com dados cadastrais

• Contrato Social ou certificado de MEI e Alterações, se houver;

• CCM (Cadastro da Prefeitura);

• Certidão Negativa de Tributos Municipais (CND válida);

• CNPJ (Nº de inscrição da Receita Federal atualizado);

• RG e CPF do Representante Legal (se for procurador juntar cópia da procuração);

• Comprovante de dados bancários (a conta bancária deverá ser em nome do proponente e igual aos dados

informados no ANEXO I do CONTRATO.)
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Execução das atividades após seleção e contrapartidas dos proponentes

❖ Garantir a execução global das ações propostas.

❖ Submeter à Amigos da Arte pedidos de alterações relativos ao projeto e só realizá-los mediante autorização.

❖ Disponibilizar espaço adequado, infraestrutura e equipe necessária para a realização e gravação da
programação proposta.

❖ Transmitir e divulgar todo conteúdo gerado, em redes sociais, canais digitais e plataformas indicadas no
momento da inscrição.

❖ Disponibilizar, em toda difusão virtual e divulgação da programação cultural, informe sobre a classificação
indicativa do conteúdo gerado.
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❖ Responsabilizar-se pela produção do registro audiovisual e por seu conteúdo.

❖ Garantir acesso gratuito às ações apoiadas pelo Mais Orgulho SP.

❖ Assegurar a obtenção de documentações como alvarás, autorizações e liberações junto aos órgãos
competentes, caso necessário.

❖ Zelar pela obtenção de toda a documentação relativa à eventual concessão de direitos autorais para a
realização dos registros audiovisuais.

❖ Colocar em todo material de divulgação créditos, vinhetas, barras de logos, sinais sonoros e demais materiais
distintivos, conforme orientação a ser disponibilizada pela Amigos da Arte, em todos os produtos derivados da
Chamada e seus respectivos materiais de divulgação.
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❖ Entregar os registros audiovisuais gerados completos.
❖ Entregar relatório de comprovação de execução.

Prazo: até o dia 03 (três) do mês subsequente ao da realização do projeto.

❖ Os responsáveis pela produção, gravação e edição dos registros audiovisuais das ações contempladas deverão,
obrigatoriamente, participar de uma capacitação audiovisual que será ministrada pela Amigos da Arte.

❖ Os registros audiovisuais deverão contar, preferencialmente, com medidas de acessibilidade comunicacional, de
modo a diminuir barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual.
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Integram a Chamada:

❖ ANEXOS contendo informações adicionais para preenchimento e envio no momento da inscrição:

ANEXO 01 - Formulário de inscrição – Parte 1.

ANEXO 02 – Formulário de inscrição – Parte 2.

ANEXO 03 – Declaração de Parceria entre Organizações.

ANEXO 04 – Declaração de Parceria entre Empresas e outros.
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❖ ANEXOS contendo informações adicionais para preenchimento e envio após a seleção:

ANEXO 05 – Condições e documentações para contratação e pagamento.

ANEXO 06 – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças.

ANEXO 07 – Modelo Autorização e Licença de Uso de Contribuição para o REGISTRO.
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Fale Conosco

❖ E-mail: maisorgulho21@amigosdaarte.org.br

❖ WhatsApp da Amigos da Arte: (11) 3882-8080

❖ Confiram o Manual de Uso do Sistema de Inscrições e as Perguntas e Respostas Frequentes em

juntospelacultura.org.br.

*Todas as ações relacionadas ao Mais Orgulho SP deverão, obrigatoriamente, respeitar os protocolos de redução do contágio 

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

** O acompanhamento desta apresentação não substitui a leitura da Chamada e seus anexos na íntegra.

mailto:festivalcircosp2020@apaa.org.br

