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DECRETO MUNICIPAL N. 050/2020 
 
Cria o “Arraiá da Quarentena” e dá outras providências. 

 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como 
pandemia a COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Parelhas; 
 
CONSIDERANDO que o setor cultural foi o mais afetado pelas medidas adotadas de isolamento social como 
forma de contenção de propagação do coronavírus, vetor de contaminação da COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que todas as festas juninas foram canceladas no ano de 2020 e que neste período os artistas 
e fornecedores de insumos para o ramo têm seu melhor momento de renda e trabalho; 
 
CONSIDERANDO que com o uso da internet é possível atingir todos os públicos em tempo real e que se 
popularizou entre os artistas a estratégia de apresentações em plataformas de streaming. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica criado o evento cultural denominado “Arraiá da Quarentena” a ser realizado dias 22 e 23 de 
junho de 2020, transmitido ao vivo via plataforma de streaming, com o objetivo de dar apoio aos artistas e 
grupos culturais impactados pelas medidas de isolamento social em razão da pandemia de COVID-19. 
 
Parágrafo único - As apresentações artísticas e culturais deverão observar todas as regras de distanciamento 
social e higienização estabelecidas pelas organizações de saúde pública e deverão trazer em seu repertório 
mensagens de conscientização e de enfrentamento à pandemia. 
 
Art. 2º - As apresentações e ritmos musicais deverão ter conteúdo de classificação livre para todos os públicos, 
com prioridade para os aspectos da cultura nordestina, divididos nos seguintes grupos: 
 
I - Poesia e repente; 
II - Forró pé-de-serra; 
III - Forró romântico; 
IV - Sertanejo e forró estilizado. 
 
§1º - Não serão admitidas apresentações com mais de 5 (cinco) componentes de modo a possibilitar a não 
aglomeração de pessoas. 
 
§2º - Não será admitido que o artista possa figurar em mais de três apresentações, de modo a possibilitar que 
seja contemplado o maior número possível de pessoas, ressalvado o proponente que poderá figurar em 
apenas 1 (uma) proposta vencedora. 
 
§3º - Não será admitido o uso de playback nas apresentações, salvo motivo de força maior. 
 
Art. 3º - Para cada artista ou grupo será pago um cachê de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao número 
total de 14 apresentações. 
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Parágrafo único - Serão ofertadas 14 (quatorze) vagas para apresentação de artistas, sendo 2 (duas) vagas para 
o quesito poesia e repente e 12 (doze) vagas distribuídas em igualdade para as outras 3 (três). 
 
Art. 4º - Será instituída comissão de análise das propostas de apresentações, formada por três membros 
ligados ao seguimento cultural, que deverão analisar o repertório e o portfólio dos artistas de modo a garantir 
que: 
 
I - Seja dada preferência sobre os demais aos artistas àqueles que sobrevivam apenas do setor cultural, 
mediante apresentação de recibos, contratos e portfólio artístico-cultural; 
 
II - Seja dada preferência sobre os demais artistas àqueles que não possuam emprego formal ou autônomo, 
mediante declaração de vínculo empregatício e declaração de renda mensal. 
 
Parágrafo único - Será dado direito de preferência pelo critério de renda bruta declarada, mediante anexação 
de comprovação. 
 
Art. 5º - No instrumento de chamamento público, assinado pelo secretário de Turismo, Cultura e Esporte, 
deverão constar como critérios de pontuação para classificação dos candidatos a qualidade artística 
comprovada mediante portfólio e a renda bruta declarada, esta com maior peso. 
 
Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Parelhas/RN, 05 de junho de 2020. 
 
 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 
Prefeito Municipal 


