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EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020
Edital de Convocação de Espaços Culturais do Município
de Conde para Pagamento de Subsídios Oriundos da Lei
de Emergência Cultural Aldir Blanc.
O MUNICÍPIO DE CONDE, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor ANTONIO EDUARDO LINS
DE CASTRO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER,
no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que, mediante o presente edital, CONVOCA
espaços culturais do Município, que teve suas atividades encerradas pelas medidas de distanciamento
social ocasionado pela Pandemia, que desejarem receber recursos do inciso II da Lei de Emergência
Cultural Aldir Blanc (Lei 14.017, de 29 de junho de 2020) e a consequente oferta de contrapartida
sociocultural, para se cadastrarem de 11 de NOVEMBRO até o dia 23 de NOVEMBRO de 2020.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este edital visa a selecionar espaços culturais com atividades suspensas, em decorrência da
situação de calamidade reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06/2020, para pagamento de 01
parcelas mensais de subsídio financeiro no valor de R$ 9.000,00, referentes a três parcelas retroativas
de R$ 3.000,00, conforme regras previstas no Decreto Municipal nº 090/2020.
1.2. O cadastro neste edital não é uma garantia de pagamento, mas é condição obrigatória prevista na
Lei e deve ser feito de forma presencial, nas Dependências da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer onde o candidato a ser beneficiado pela Lei Aldir Blanc onde o mesmo realizará a
entrega de documentos, arquivos e declarações necessárias para o pleito. Assim como será facultada
inscrição online através da submissão dos formulários preenchidos e documentações exigidas para a
inscrição.
1.2.1 Haverá atendimento presencial durante o decorrer deste certame, em dias úteis, onde serão
distribuídas 20 a 30 fichas por dia na Rua Duque de Caixias sn Centro, dependências da Secretaria de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
1.2.2. Serão tomadas medidas sanitárias de higienização do local e medidas de distanciamento no
atendimento presencial, sendo obrigatório o uso de máscaras.
1.2.3 As inscrições não presencias (online) serão feitas através da submissão de arquivos (pdf-wordjpeg), dentre outro compatível para o e-mail < aldirblanc.conde@yahoo.com >
1.3. Após o cadastramento, o responsável pelo espaço será informado por meio do e-mail, telefone e
publicações nas redes sociais da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer qual foi o escore de
pontuação deste edital para poder receber o subsídio de acordo com o barema de pontuação com o
Anexo I deste Edital.
1.3.1. Serão eliminadas desabilitadas as propostas que não atenderem itens obrigatórios do barema
constante do Anexo 01.
P.S.: Contatos
Secretário Municipal Zironaldo Nunes Barros 75 999621707; Assessor Lúcio 75 999933716
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1.4. O espaço cultural deverá prestar contas e oferecer a contrapartida até o prazo de 120 (cento e
vinte) dias após receber o recurso. A contrapartida deverá ser aprovada pelo Comissão Municipal
designada para este certame e ocorrer após o reinício de suas atividades, com atividades destinadas,
prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos da comunidade,
de forma gratuita, em intervalos regulares, a abranger o número de pessoas determinado pelo espaço
disponível ou característica da atividade. As propostas de contrapartida serão avaliadas, em termos dos
Critérios estabelecidos pelo Edital da Chamada Pública nº 003/2020 que tem como parâmetros as
diretrizes da Política Estadual de Cultura (Lei nº 12.365/2011) e do Plano Estadual de Cultura (Lei nº
13.193/2014), das vagas, das datas e períodos de realização, obedecendo também as demais medidas
de prevenção da transmissão do Covid-19 (Novo Coronavírus) recomendadas pelas autoridades, que
ainda estiverem em vigor.
2. DO OBJETO
2.1. O presente edital tem por objeto estabelecer a abertura do credenciamento de espaços artísticos e
culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações
culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas pela força das medidas de
isolamento, que solicitem o subsídio, cumpram com as exigências do certame e ofertem uma
contrapartida sociocultural do tipo de espaço que ele se enquadra.
2.1.1 Serão habilitados até 10 (dez) Espaços Artísticos e Culturais e demais denominações que após
analise de elegibilidade e diligencias documentais estarão aptos a receber 03 (três) parcelas de R$
3.000,00 (três mil reais) em uma parcela única no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
2.1.2 Por ato da Comissão Municipal será possível redirecionar recursos dessa ação proporcionalmente
para o quantitativo de espaços habilitados (até no máximo 10 espaços) com base no valor total previsto
nessa ação, a fim de garantir a isonomia neste pleito.
2.2. Visa ainda atender as demandas como forma de subsidiar apoio aos espaços artísticos e culturais,
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais
comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas pela força das medidas de isolamento
conforme previsto na Lei 14.017/2020.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para este credenciamento podem se inscrever preferencialmente pessoas físicas responsáveis pelo
espaço cultural e/ou pessoas jurídicas, que sejam atuantes no setor cultural nos últimos 24 meses,
residentes ou domiciliadas em Conde-BA.
3.2.
Considera-se
inscrição
de
Pessoa
Física
aquela
realizada
diretamente
por
profissional/artista/gestor, tendo como principal referência o CPF deste apontado no ato da inscrição.
3.3. Considera-se a inscrição de Pessoa Jurídica, aquela realizada por cooperativa, federações,
associações com ou sem fins lucrativos, micro empreendedor individual (MEI), empresas e/ou
produtoras de natureza cultural, desde que não incorram nas vedações deste edital e da Lei 14.017/20,
tendo como principal referência o CNPJ apontado no ato da inscrição.

P.S.: Contatos
Secretário Municipal Zironaldo Nunes Barros 75 999621707; Assessor Lúcio 75 999933716
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3.4. Os Espaços de Cultura terão seu credenciamento homologado após a observância das
comprovações exigidas neste certame.
3.5. A realização da inscrição poderá ser realizada no período de 11 de novembro de 2020, a 23 de
novembro de 2020 nas dependências da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Conde já
descritos nos itens 1.2.1 e 1.2.2 deste Edital.
4. DAS INSCRIÇÕES DE ESPAÇOS MANTIDOS POR PESSOA FISÍCA
4.1. As inscrições são gratuitas.
4.2. As inscrições serão presenciais nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer em horário de expediente em ambiente adaptado para o certame obedecendo as
normas de segurança sanitárias e higienização.
4.3. Cada pessoa física poderá apresentar apenas 01 (uma) inscrição.
4.4. Conforme o Inciso I do Art 6° do Decreto Municipal n° 090 de 24 de Setembro de 2020 que
regulamenta os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos pelo Município de
CONDE-BA, para a execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural previstas na Lei
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de
agosto de 2020. Serão considerados habilitados proponentes que façam:
I – apresentação de documento que comprove a constituição em âmbito municipal:
a) a constituição jurídica, no caso de entidade, empresa ou cooperativa, acompanhada de cópia
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitido pela Secretaria da Receita Federal,
e/ou preferencialmente, estar inserido no Inventário Municipal de Cultura do Conde (Decreto
Municipal n° 095 de 08 de Outubro de 2020), e também, em observância ao § 8º do Art 2° que na
hipótese de inexistência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios informarão o número ou o código de identificação
único que vincule o solicitante à organização ou ao espaço beneficiário; e/ou ainda;
b) declaração assinada pelos membros do coletivo, quando se tratar de grupo cultural ou
trabalhador(a) da cultura que não possui constituição jurídica e/ou inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitido pela Secretaria da Receita Federal, com a
identificação pessoal de todos os seus membros que constam nessa declaração e a expressa
indicação do responsável pelo espaço cultural;
4.5. Cada inscrição realizada deverá conter:
a) Formulário de Credenciamento preenchido corretamente e de maneira integral, não sendo
permitido deixar qualquer item obrigatório sem resposta;
b) Se for o caso, não haja inscrição no Inventário Municipal de Cultura, uma cópia que comprove
a inscrição e respectiva homologação do cadastramento em outros cadastros do governo
Estadual ou Federal do espaço artístico e cultural, microempresas e pequenas empresas
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas
atividades interrompidas pela força das medidas de isolamento. Ou ainda, sua imediata inscrição
no Inventário Municipal de Cultura pode ser feita através de portaria da Secretaria da pasta.
P.S.: Contatos
Secretário Municipal Zironaldo Nunes Barros 75 999621707; Assessor Lúcio 75 999933716
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c) Portfólio digital espaço artístico e cultural, microempresa e pequena empresa cultural,
cooperativa, instituição e organização cultural comunitária que teve as suas atividades
interrompidas pela força das medidas de isolamento contendo fotos, matérias de jornais, blogs,
revistas, folders, cartazes, críticas, registro de redes sociais (com data e nome da rede social),
atestados de capacidade técnica (emitidos por instituições públicas ou privadas), contratos, notas
fiscais, declarações (emitidos por instituições públicas ou privadas) e/ou outros materiais
comprobatórios de sua atividade cultural;
d) Cópia do RG e CPF;
e) Comprovante de residência com data não superior aos últimos 06 (seis) meses;
f) Material comprobatório de tempo de existência do espaço cultural: Material que fique provado
tempo de existência do espaço artístico e cultural, microempresa e pequena empresa cultural,
cooperativa, instituição e organização cultural comunitária que tive as suas atividades
interrompidas pela força das medidas de isolamento. Para fins desta comprovação serão aceitos
cartão de CNPJ, ata de fundação, estatuto, matérias de jornais, blogs, revistas, folders, cartazes,
críticas, registro de redes sociais (com data e nome da rede social), atestados de capacidade
técnica (emitidos por instituições públicas ou privadas), contratos, notas fiscais, declarações
(emitidos por instituições públicas ou privadas) e/ou outros materiais comprobatórios de sua
atividade cultural;
g) Se houver, 04 (quatro) comprovantes de despesas com aluguel e/ou financiamento do espaço.
Esses comprovantes devem apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da
inscrição, podendo ser meses consecutivos ou não. Para fins de comprovação serão aceitos
recibos, contratos e outros;
h) Até 04 (quatro) comprovantes de despesas com energia elétrica. Esses comprovantes devem
apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da inscrição, podendo ser de meses
consecutivos ou não. Para fins de comprovação serão aceitas faturas, boletos, ou outros, desde
que tenham comprovante de quitação e pagamento efetuado e endereço condizente;
i) Até 04 Comprovantes de despesas com fornecimento e consumo de água. Esses
comprovantes devem apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da inscrição,
podendo ser de meses consecutivos ou não. Para fins de comprovação serão aceitos
faturas,boletos ou outros, desde que tenham comprovante de quitação e pagamento efetuado e
endereço condizente;
j) Se houver, planilha com indicativo de despesa com colaborador. Na relação deve constar o
nome completo de cada colaborador, RG e CPF, e valor pago por mês a cada colaborador
considerando os últimos 12 (doze) meses antes do ato da inscrição;
k) Se houver, comprovante de despesas com pagamento de colaborador. Esses comprovantes
devem apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da inscrição. Para fins de
comprovação serão aceitos recibos, faturas, contracheques, contratos, extratos bancários e
outros desde que comprovem a quitação do pagamento ao colaborador indicado na planilha
solicitada no item “l”, deste artigo;
l) Se houver, comprovante de outras despesas. Gastos diversos do espaço como internet,
telefone, segurança, IPTU, alvará, reformas e melhorias, seguranças, aquisições e outros. Esses
comprovantes devem apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da inscrição.
Para fins de comprovação serão aceitos recibos, faturas, contratos e outros desde que
comprovem a quitação do pagamento indicado pelo proponente;
m) Proposta de contrapartida. Estas propostas poderão ser oferecidas em bens ou serviços
economicamente mensuráveis, sendo obrigatória a realização de toda e qualquer atividade de
contrapartida de forma gratuita, em intervalos regulares e prioritariamente aos alunos de escolas
públicas ou em espaços públicos de sua comunidade. Na proposta deverá constar
expressamente todo o plano de desenvolvimento das atividades de contrapartida, lugar de
P.S.: Contatos
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realização, carga horária, público atendido (perfil sociocultural qualitativo e a quantidade de
público beneficiado).
5. DAS INSCRIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
5.1. As inscrições são gratuitas.
5.2. As inscrições deverão ser realizadas integralmente em ambiente e formato virtual, através de
submissão
dos
formulários
preenchidos
no
endereço
eletrônico
a
saber
secturismo.conde.ba@gmail.com
5.3. Cada pessoa jurídica poderá apresentar apenas 01 (uma) inscrição.
5.4. Cada inscrição realizada deverá conter:
a) Formulário eletrônico preenchido corretamente e de maneira integral, não sendo permitido
deixar
qualquer item obrigatório sem resposta;
b) Cópia do RG e CPF do representante legal;
c) Comprovante de residência / sede da pessoa jurídica com data não superior aos últimos 06
(seis) meses;
d) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da diretoria, (ambos devidamente registrados no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos- RTD), Contrato Social ou Requerimento de
Empresário, bem como suas alterações contratuais;
e) Comprovante de inscrição no CNPJ;
f) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União,
g) Certidão Negativa de débitos de Tributos Estaduais (SEFAZ)
h) Certidão Negativa de débitos de tributos municipais;
i) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
k) Cópia que comprove a inscrição e respectiva homologação do cadastramento (Municipal ou
Estadual ou Federal) do espaço artístico e cultural, microempresas e pequenas empresas
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas
atividades interrompidas pela força das medidas de isolamento.
l) Portfólio digital do espaço artístico e cultural, microempresa e pequena empresa cultural,
cooperativa, instituição e organização cultural comunitária que tive as suas atividades
interrompidas pela força das medidas de isolamento contendo fotos, matérias de jornais, blogs,
revistas, folders, cartazes, críticas, registro de redes sociais (com data e nome da rede social),
atestados de capacidade técnica (emitidos por instituições públicas ou privadas), contratos, notas
fiscais, declarações (emitidos por instituições públicas ou privadas) e/ou outros materiais
comprobatórios de sua atividade cultural;
m) Material comprobatório de tempo de existência do espaço cultural: Material que fique provado
tempo de existência do espaço artístico e cultural, microempresa e pequena empresa cultural,
cooperativa, instituição e organização cultural comunitária que tive as suas atividades
interrompidas pela força das medidas de isolamento. Para fins desta comprovação serão aceitos
cartão de CNPJ, ata de fundação, estatuto, matérias de jornais, blogs, revistas, folders, cartazes,
críticas, registro de redes sociais (com data e nome da rede social), atestados de capacidade
técnica (emitidos por instituições públicas ou privadas), contratos, notas fiscais, declarações
P.S.: Contatos
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(emitidos por instituições públicas ou privadas) e/ou outros materiais comprobatórios de sua
atividade cultural;
n) Cópia dos comprovantes de faturamento e/ou receita referente ao ano de 2019. Para estes
fins serão aceitos balancetes financeiros assinados e carimbados por profissional de
contabilidade com registro no órgão competente, relatórios financeiros, extratos bancários, em
conta bancaria vinculada ao espaço, prêmios, contratos, extratos de licitações, notas fiscais e
outros;
o) 04 (quatro) comprovantes de despesas com aluguel e/ou financiamento do espaço. Esses
comprovantes devem apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da inscrição,
podendo ser meses consecutivos ou não. Para fins de comprovação serão aceitos recibos,
contratos e outros;
p) 04 (quatro) comprovantes de despesas com energia elétrica. Esses comprovantes devem
apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da inscrição, podendo ser de meses
consecutivos ou não. Para fins de comprovação serão aceitos faturas, boletos, ou outros, desde
que tenham comprovante de quitação e pagamento efetuado;
q) 04 (quatro) comprovantes de despesas com fornecimento e consumo de energia elétrica.
Esses comprovantes devem apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da
inscrição, podendo ser de meses consecutivos ou não. Para fins de comprovação serão aceitos
faturas, boletos ou outros, desde que tenham comprovante de quitação e pagamento efetuado;
r) 04 (quatro) comprovantes de despesas com fornecimento e consumo de água. Esses
comprovantes devem apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da inscrição,
podendo ser de meses consecutivos ou não. Para fins de comprovação serão aceitos faturas,
boletos ou outros, desde que tenham comprovante de quitação e pagamento efetuado;
s) Planilha com indicativo de despesa com colaborador. Na relação deve constar o nome
completo de cada colaborador, RG e CPF, e valor pago por mês a cada colaborador
considerando os últimos 12 (doze) meses antes do ato da inscrição;
t) Comprovante de despesas com pagamento de colaborador. Esses comprovantes devem
apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da inscrição. Para fins de comprovação
serão aceitos recibos, faturas, contracheques, contratos, extratos bancários e outros desde que
comprovem a quitação do pagamento ao colaborador indicado na planilha solicitada no item “m”,
deste artigo;
u) Comprovante de outras despesas. Gastos diversos do espaço como internet, telefone,
segurança, IPTU, alvará, reformas e melhorias, seguranças, aquisições e outros. Esses
comprovantes devem apresentar data de até 12 (doze) meses anteriores ao ato da inscrição.
Para fins de comprovação serão aceitos recibos, faturas, contratos e outros desde que
comprovem a quitação do pagamento indicado pelo proponente;
v) Proposta de contrapartida. Estas propostas poderão ser oferecidas em bens ou serviços
economicamente mensuráveis, sendo obrigatória a realização de toda e qualquer atividade de
contrapartida de forma gratuita, em intervalos regulares e prioritariamente aos alunos de escolas
públicas ou em espaços públicos de sua comunidade. Na proposta deverá constar
expressamente todo o plano de desenvolvimento das atividades de contrapartida, lugar de
realização, carga horária, público atendido (perfil e quantidade), bem como, demonstrativo de
mensuração econômica da contrapartida realizada atingindo 10% (dez por cento) do valor
recebido.
6. DA ANÁLISE
6.1. A análise da inscrição realizada será executada por uma comissão técnica nomeada por Portaria
Municipal conforme o Decreto n° 090/2020 que regulamenta a Lei Emergencial.
P.S.: Contatos
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6.1.1 A comissão de análise será coordenada pelo membro representante da Secretaria Municipal de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer;
6.2. A partir da análise técnica realizada pela Comissão, a pessoa física ou jurídica inscrita será
considerada credenciada ou não credenciada para a presente chamada pública de espaços artísticos e
culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações
culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas pela força das medidas de
isolamento.
6.3. O deferimento ou indeferimento da inscrição será informado por e-mail, telefone e através do
endereço eletrônico indicado no ato da inscrição e o resultado final será público no Diário Oficial do
Município.
6.4. Os critérios de seleção e habilitação seguiram os indicadores e pontuação no anexo abaixo.
6.5 Serão habilitados os espaços culturais que apresentarem as diligências documentais, a proposta de
contrapartida pertinente.
6.6 Caso seja preciso selecionar/eleger os Espaços de Culturas, será avaliada através de pontuação a
relevância sociocultural da contrapartida oferecida através dos critérios deste edital.
6.6.1 Caso haja empate, o critério será a pontuação referentes aos quesitos 3.4 a 3.14 do Anexo 2 deste
Edital;
6.6.2 Caso persista empate, o critério usado será mensurado pelo maior quantitativo de operadores de
cultura envolvidos na proposta; persistindo empate, será feito sorteio pela comissão municipal, com a
presença de representantes das entidades em situação de empate.
DAS VEDAÇÕES
7.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
a) Pessoas Físicas ou Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam relações de
parentesco com membros da Comissão Municipal e/ou do COMTUR até terceiro grau;
b) Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos;
c) Servidores Públicos do município ou pessoas possuam parentescos com estes até o 3º grau,
com exceção de servidores que se encontram aposentados (inativos);
d) Pessoas Físicas que possuam relações de parentesco com membros da Comissão de
Seleção até o 1º grau;
e) Membros da Comissão Municipal que fará a Análise e Seleção;
f) Projetos ou documentações inscritos fora do período estabelecido;
g) Inscrições realizadas sem a documentação obrigatória estabelecida;
h) Concorrentes contemplados pelos Editais realizados pelas esferas Estadual e Federal e pelo
i) concorrentes que estejam inadimplentes em prestação de contas em outros editais e
chamamentos públicos ou que estejam em situação irregular;
i) A troca do proponente;
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j) Qualquer alteração que implique em modificação das informações, documentos ou itens
apresentados no ato da inscrição do projeto;
k) Órgãos públicos.
8. DOS PRAZOS
AÇÃO

DATA
11/11/2020

Prazo inicial para CREDENCIAMENTO
23/11/2020
Prazo final para CREDENCIAMENTO
26/11/2020
Resultado Preliminar
ATÉ 03/12/2020
Prazo para apresentação de
recursos.
07/12/2020
Homologação dos resultados
07/12/2020
Publicação D.O
09/12/2020
Encaminhamentos contábeis
ATÉ 31/12/2020
Prestação de contas
9. DA DIVULGAÇÃO DOS CREDENCIADOS
9.1. Cada inscrito é responsável por acompanhar a divulgação dos credenciados;
9.2. A divulgação dos credenciados será feita no endereço eletrônico do diário oficial do município com
link direto publicado na fanpage da página da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Conde.
9.3. O deferimento ou indeferimento da inscrição será informado por e-mail, através do endereço
eletrônico indicado no ato da inscrição.
10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10.1 O beneficiário do subsídio para manutenção do espaço artístico e cultural, antes do recebimento do
crédito do benefício, celebrará termo de responsabilidade junto à Administração Pública, assumindo o
compromisso de prestar contas dos recursos recebidos, com vistas a comprovar que os valores foram
utilizados em gastos relativos à manutenção da atividade cultural.
10.1.1 O prazo para prestação de contas do valor liberado será de 30 (trinta) dias da data do crédito na
conta bancária indicada.
10.1.2 A prestação de contas será composta por comprovantes de pagamento de despesas de
manutenção da atividade cultural do beneficiário.
10.1.3 A não prestação de contas, ou a inconsistência na prestação de contas, implicará na devolução
do valor recebido e nas punições previstas no Decreto Municipal n°090/2020.
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10.2 A prestação de contas será analisada pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer e o COMTUR, que poderá realizar diligências a fim de esclarecer dúvidas e garantir que os gastos
estejam de acordo com as normativas desta Chamada pública.
11 – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Termo correrão por conta das ações orçamentarias a seguir

detalhadas:
SUPLEMENTAÇÃO
ÓRGÃO

UNIDADE

06.00SECRETARIA
MUNICIPAL
06.02 –
DE
COORDENADORIA
TURISMO,
DE TURISMO E
CULTURA,
CULTURA
ESPORTE E
LAZER

FUNCIONAL /
PROGRAMA

13.392.0006 – 5.001 FOMENTO AS
ATIVIDADES
ARTISTICAS E
CULTURAIS – LEI
ALDIR BLANC

SEGUNDO A
NATUREZA
3.3.90.31 –
Premiações
Culturais, Artísticas,
Cientificas,
Desportivas e Outras.
3.3.90.36 – Outros
Serviços de Terceiros
– Pessoa Física
3.3.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

13.845.0006 –5.002 - 3.3.50.43 –
CONCESSÃO DE
Subvenções Sociais
SUBSIDIO PARA
ENTIDADE ARTISTICO 3.3.60.45 –
Subvenção
E CULTURAL – LEI
Econômicas
ALDIR BLANC
Total do Crédito Adicional Extraordinário

FONTE

VALOR
(R$)

9110

40.000,00

9110

1.000,00

9110

79.000,00

9110

89.000,00

9110

1.359,43
210.359,43

12. DA CONTRAPARTIDA
12.1 Todos os espaços culturais no momento de sua inscrição deverão informar o seu projeto de
contrapartida cultural onde deverão constar pelo menos 2 (duas) ações direcionadas aos alunos de
escolas públicas do município, de forma gratuita.
12.2 A referida contrapartida deverá acontecer após a retomada das atividades do Espaço Cultural, em
intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido entre as Secretarias Municipais de
Educação e de Cultura.
12.3 A contrapartida deverá ser mensurada em pelo menos 20% do valor total recebido pelo espaço em
observância o orçamento da contrapartida.
12.4 Será desabilitada a contrapartida que não atenda os critérios sócios culturais previstos neste edital.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A inscrição configura prévia e integral aceitação de todas as condições contidas neste Edital.
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13.2. A presente chamada pública poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, a qualquer
tempo, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização
ou a reclamação de qualquer natureza.
13.3. O resultado final deste edital será publicado no Diário Oficial do Município de Conde e páginas na
internet.
13.4. A documentação, bem como as informações, apresentadas pelo proponente são de total
responsabilidade do mesmo.
13.5. O valor total do prêmio contemplado poderá ser pago parcela única a depender da disponibilidade
orçamentária do recurso;
13.6. As inscrições apresentadas fora do prazo, ou de forma incompleta ou em formato distinto do
previsto neste Edital serão desconsideradas.
13.7. Os casos omissos e as situações não previstas na presente chamada pública serão resolvidos
pela Comissão Municipal.
13.8. Em casos de inscrições que apresentarem duplicidade, todas serão inabilitadas.
13.9. O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena concordância e compromisso de
cumprimento de todos os critérios e condições dos termos integrais deste Edital.
13.10. Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação dos resultados, bem como todos
os prazos e fases que compõe este chamamento público.
CONDE/BA , 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO
PREFEITO DE CONDE
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EDITAL DE SELEÇÃO LEI ALDIR BLANC
Nº XX, de XX de XXXX de 2020
ESPAÇO DE CULTURA – CONDE LITORAL NORTE BAHIA
ANEXOS
ANEXO 1 – BAREMA PARA HABILITAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
ANEXO 3 - DECLARAÇÃO CONJUNTA
ANEXO 4 - CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO COLETIVO CULTURAL
ANEXO 5 - PLANO DE TRABALHO DAS ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA
ANEXO 6 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - FASE DE SELEÇÃO
ANEXO 7 - RELATÓRIO DESCRITIVO DE ATIVIDADES
ANEXO 8 - RECIBO DE PAGAMENTO
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ANEXO I – BAREMA PARA HABILITAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
META DO INCISO II DA LEI ALDIR BLANC ((LEI 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020): Subsídio mensal
para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas,
instituições e organizações culturais comunitárias.
AÇÃO: Subsídio mensal para manutenção de até 10 espaços culturais, inseridos no inventário de cultura municipal
VALOR TOTAL DESTA AÇÃO: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
VALOR TOTAL POR PROPOSTA HABILITADA: 03 (três) parcelas de igual valor ou parcela única com valor
total, sendo cada parcela de R$ 3.000,00 (três mil reais) ou valor parcela única de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
DESCRIÇÃO
STATUS
I – apresentação de documento que comprove a constituição em âmbito municipal: a) a constituição jurídica,
no caso de entidade, empresa ou cooperativa, acompanhada de cópia do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ emitido pela Secretaria da Receita Federal, e/ou preferencialmente, estar inserido no
Inventário Municipal de Cultura do Conde, em observância ao § 8º do Art 2° que na hipótese de inexistência de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
informarão o número ou o código de identificação único que vincule o solicitante à organização ou ao espaço
beneficiário; e/ou ainda;
II- declaração assinada pelos membros do coletivo, quando se tratar de grupo cultural ou trabalhador(a) da
cultura que não possui constituição jurídica e/ou inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
emitido pela Secretaria da Receita Federal, com a identificação pessoal de todos os seus membros que
constam nessa declaração e a expressa indicação do responsável pelo espaço cultural;
III – portfólio ou documentação que comprove, nos últimos 24 meses, a atuação cultural do espaço do
requerente, podendo ser constituída de fotografias, vídeos, declarações, publicações em redes sociais, links
de sites, matéria jornalística, dentre outros, que demonstrem o histórico do espaço e/ou sua função cultural no
Município;
IV – comprovantes de despesas de manutenção do espaço cultural no período do estado de calamidade
pública decorrente da epidemia de Coronavírus, declarada pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, do Congresso
Nacional, iniciado em 20 de março de 2020 e com previsão até 31 de dezembro de 2020, apresentando-se,
quando houver, em especial:
a) custo de locação ou de financiamento do espaço artístico e cultural, se for o caso;
b) despesas relativas ao consumo de energia elétrica, água, internet e telefonia dos últimos 5 (cinco) meses,
contados quando da apresentação do requerimento; (pelo menos uma das despesas deve ser atestada)
c) número de inscrição imobiliária do espaço artístico e cultural no Cadastro Imobiliário do Município e
respectiva situação fiscal (IPTU); (opcional)
V – compromisso formal de prestação de contrapartida(s) a ser(em) prestada(s) após o reinício das atividades
do espaço artístico e cultural, em bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, a ser(em) realizada(s)
prioritariamente em prol dos alunos de escolas públicas ou em espaços públicos da comunidade, de forma
gratuita e em intervalos regulares, com indicação da periodicidade pretendida para a sua realização;
VI – demonstração da interrupção das atividades artísticas e culturais do requerente, podendo ser apresentada
por autodeclaração;
VII – apresentação de prova de inscrição e homologação em, no mínimo, um dos cadastros referidos no art. 6º
da Lei Federal nº 14.017/2020;
VIII – requerimento formal do subsídio mensal para manutenção do espaço artístico e cultura, com expressa
previsão do valor solicitado, observado o limite do caput deste artigo.
IX- Proposta/Projeto/Plano de Contrapartida aprova do pela comissão
X – Não possui impedimentos, vedações ou inelegibilidade previstas neste certame
CUMPRIU COM TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS
NÃO CUMPRIU COM TODOS OS ITENS EXIGIDOS
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EDITAL DE SELEÇÃO LEI ALDIR BLANC
Nº XX, de XX de XXXX de 2020
ESPAÇO DE CULTURA – CONDE LITORAL NORTE BAHIA
ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1.

IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL

1.1

ENDEREÇO DO ESPAÇO CULTURAL

1.2 Segmento Cultural que atua:
(
(
(
(
(
(

) Artes Cênicas Teatro /( ) Dança /(
) Artes Circenses /( ) Música(
) Museu e Memória
) Patrimônio Cultural Material e Imaterial – ( ) Patrimônio Cultural / ( ) Cultura Popular /
) Cultura de Povos Originários e Tradicionais /(
) Cultura Alimentar (Gastronomia)
) Humanidades – Literatura (
) Audiovisual (
) Gestão e Produção Cultural
) Artes Visuais – ( ) / Artesanato / ( ) Fotografia (
) Design / Moda / (
) Cultura Digital
) Outros :
1.3 Dados bancários para recebimento do subsídio:
Nome do Banco
Nº da Agência
Nº da Conta
Tipo de Conta

( ) corrente

( ) poupança
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2.
IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL CANDIDATO
(Preencher apenas os campos referentes à categoria de inscrição)
2.1. Categoria: Instituição Cultural /Espaço de Cultura / Centro de Cultura
Nome
da
Instituição
Cultural
CNPJ
(se
houver)
Inscrição no
Inventário
Municipal de
Cultura
Página da internet (se houver)
Outras ferramentas de comunicação utilizadas (se houver)

Nome
do
Representante
Legal
CPF

Data de Nascimento:

RG
Endereço
completo do
representante
legal
Telefone

E-mail

3.
DADOS SOBRE A ATUAÇÃO DO CANDIDATO
(Encaminhar portifólio e documentação que comprove a atuação do candidato nos últimos 24 meses)
3.1. Quais as ações estruturantes da Política Nacional de Cultura Viva envolvem as atividades
desenvolvidas pelo candidato? Pode selecionar mais do que 1 opção:
( ) intercâmbio e residências artístico-culturais
( ) cultura, comunicação e mídia livre
( ) cultura e educação
( ) cultura e saúde
( ) conhecimentos tradicionais
( ) cultura digital
( ) cultura e direitos humanos
( ) economia criativa e solidária
( ) livro, leitura e literatura
( ) memória e patrimônio cultural ( ) cultura e meio ambiente
( ) cultura e juventude ( ) cultura, infância e adolescência ( ) agente cultura viva
( ) cultura circense
( ) Outra:
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3.2. Descreva as atividades desenvolvidas pelo candidato:

3.3. De que forma o candidato promove o acesso da comunidade aos meios de fruição, produção e
difusão cultural?

3.4. O candidato desenvolve atividades em algum equipamento cultural público ou privado (teatro,
biblioteca, galeria, museu, espaço polivalente, entre outros)? Se sim, qual equipamento cultural e o
que é desenvolvido nesse espaço?

3.5. O candidato desenvolve ações em rede com outras instituições culturais, coletivos culturais e/ou
artistas que atuam em prol da Diversidade Cultural? Se sim, de que forma?

3.6. O candidato desenvolve ações de valorização das culturas populares afro-brasileiras, dos povos
indígenas e dos demais povos e comunidades tradicionais? Se sim, quais ações e de que forma?

3.7. O candidato articula ações de formação em escolas públicas ou privadas? Se sim, de que forma
e em quantas instituições de ensino?

3.8. O candidato desenvolve ações de proteção ao patrimônio cultural material ou imaterial
brasileiros? Se sim, de que forma?
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3.9. O candidato desenvolve processos criativos continuados (jogo, dinâmica, experimentação,
exercício estético, entre outros)? Se sim, quais e de que forma?

3.10. O candidato promove o desenvolvimento local/regional a partir de ações culturais com geração
de emprego e renda? Se sim, quais e de que forma?

3.11. O candidato desenvolve ações de comunicação, documentação e(ou) registro (audiovisual,
cultura digital, mídia social, material impresso etc) nas comunidades e redes em que atuam? Se sim,
quais e de que forma?

3.12. O candidato desenvolve ações de integração entre culturas de tradição oral e educação formal?
Se sim, quais e de que forma?

3.13. O candidato desenvolve ações para promoção da inclusão de pessoas com deficiência e(ou)
mobilidade reduzida? Se sim, de que forma e qual é a quantidade desse público envolvido, tanto
diretamente quanto indiretamente?

3.14. O Candidato tinha alguma ação/projeto em andamento que teve sua realização impossibilidade
pelas medidas de distanciamento social devido a Pandemia. Se sim, qual(is)?

*Quantidade de respostas positivas dos itens 3.4 ao item 3.14.: _________de 10
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3.15. Qual é a abrangência do público beneficiado pelas ações do candidato? Marque abaixo o
público beneficiário e informe ao lado a quantidade de pessoas envolvidas, tanto diretamente quanto
indiretamente, nas ações realizadas:
( ) Estudantes da Rede Pública de ensino.
Quantidade: ________
( ) Crianças na Primeira Infância (crianças de 0 a 6 anos).
Quantidade: ________
( ) População de baixa renda, habitando áreas com precária oferta de serviços públicos e de
cultura, incluindo a área rural. Quantidade: ________
( ) Povos e Comunidades Tradicionais.
Quantidade: ________
4.
O candidato está ciente de que todas as informações descritas no itens anteriores deste Formulário
deverão estar comprovadas através das diligencias documentais deste certame, para que seja possível
avaliar a elegibilidade de ser contemplado neste Edital.
Conde, _______/________/2020.

Assinatura
(Representante Legal da Instituição Cultural / Representante do Coletivo Cultural)
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EDITAL DE SELEÇÃO LEI ALDIR BLANC
Nº XX, de XX de XXXX de 2020
ESPAÇO DE CULTURA – CONDE LITORAL NORTE BAHIA
ANEXO 3 DECLARAÇÃO CONJUNTA
EU,

__________________________________________________________________________(nome

Representante Legal da Instituição Cultural),

do

residente e domiciliado(a) em ___________________________

___________ portador(a) do CPF n° ______________________________, responsável pelo Espaço de
Cultura denominado _____________________________________________ inscrito no referido Edital
de Seleção para auxílio emergencial da Cultura durante o estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 06/2020, em atendimento à Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020, em prol da
Diversidade Cultural Brasileira e da Bahia no Município de Conde Litoral Norte baiano, DECLARO:

1.
Ter pleno conhecimento da legislação pertinente à Política Nacional de Cultura Viva e às normas
que regem o Edital de Seleção, sendo:
a)
Lei nº 14.017, de 29/06/2020 - Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020;
b)
Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020 - Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da
solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de
2020;
c)
Decreto nº 20.005 de 21 de setembro de 2020 Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Estadual,
a aplicação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, “Lei Aldir Blanc”,
d)
Decreto Municipal n°090/2020 sobre a implementação da Lei Aldir Blanc em Conde
2.
Estar ciente dos meus direitos, deveres e procedimentos definidos pelos atos normativos que
regem o Edital de Seleção, zelando pela observância das suas determinações;
3.
Estar ciente de que as informações e documentos apresentados neste processo seletivo são de
minha inteira responsabilidade, sendo a expressão da verdade;
4.

Estar ciente da entrega da Proposta de Contrapartida

5.
Estar ciente da entrega do Relatório Descritivo de Atividades a Secretaria Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer de Conde no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento do valor do
subsídio;
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6.
Autorizar os Entes Federados a publicarem e divulgarem os conteúdos desta inscrição e dos
resultados da atividade e suas respectivas imagens, sem quaisquer ônus, inclusive em universidades,
escolas, seminários, congressos, outros eventos e na mídia em geral, no Brasil e no exterior;
7.
Não me enquadrar em quaisquer das vedações dispostas no Edital de Seleção, principalmente
quanto ao disposto em seu item – Das Vedações.
8.
Assumir total responsabilidade pela veracidade das informações e pelos documentos
apresentados, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.
Conde, ________/____________/2020.

Assinatura
(Representante Legal da Instituição Cultural / Representante do Coletivo Cultural)
NOME COMPLETO
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EDITAL DE SELEÇÃO LEI ALDIR BLANC
Nº XX, de XX de XXXX de 2020
ESPAÇO DE CULTURA – CONDE LITORAL NORTE BAHIA
ANEXO 4 - CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO COLETIVO CULTURAL
Nós, membros do Coletivo Cultural _______________________________ (nome do Coletivo Cultural),
declaramos que, em reunião realizada em ____ de _____________ de _______ fica decido apresentar
______________________________ (nome da iniciativa a ser selecionada) para inscrição no referido
Edital de Seleção para auxílio emergencial da Cultura durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06/2020, em atendimento à Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020, em
prol da Diversidade Cultural Brasileira e da Rede Cultura Viva em Conde /BA.
Nesta reunião, nomeamos o(a) Sr.(a) ______________________________________________________ ,
portador(a) do RG n° _____________________________ e CPF n° ____________________________ ,
como representante e responsável pelo Coletivo Cultural e pela inscrição do Espaço de Cultura que
concorrerá ao prêmio, bem como para recebê-lo e gerenciá-lo em nome do nosso Coletivo Cultural.
Assim RECONHECEMOS e AUTORIZAMOS:
1.
Apresentação do Relatório Descritivo de Atividades pelo Representante do Coletivo Cultural no
prazo de 90 (noventa) dias após o recebimento do prêmio, para fins de avaliação das atividades
promovidas a partir da premiação dessa iniciativa cultural e dos benefícios e efeitos trazidos para a
comunidade, podendo ser enviado materiais tais como: fotografias, catálogo, material de imprensa
(matéria de jornais e revistas), listas de presença, cartilhas, material em áudio e vídeo (CDs e DVDs),
depoimentos, entre outros.
1.1 A cessão de direitos e uso da imagens referentes as atividades de contrapartida;
2.
Recebimento do recurso, no valor integral bruto de R$___________________________, a ser
depositado em conta ________________ (corrente ou poupança), conforme dados bancários indicados
no Formulário de Inscrição, em nome do(a) Representante do Coletivo Cultural.
Além disso, DECLARAMOS estar cientes de que:
3.
O prêmio concedido terá obrigatoriamente a retenção na fonte do valor do Imposto de Renda
correspondente à alíquota, conforme determina o Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
MAFON, à época do pagamento.
4.
A Prefeitura de Conde e a Secretaria Municipal da pasta, em articulação com a Secretaria
Estadual de Cultura e a Secretaria Nacional da Economia Criativa e da Diversidade Cultural da Secretaria
Especial da Cultura do atual Ministério do Turismo, não se responsabilizarão se o(a) Representante do
Coletivo Cultural fizer destinação dos recursos do prêmio em desacordo com o pactuado com os demais
membros do Coletivo, ou por qualquer outra irregularidade praticada na destinação dos recursos.
5.

O Coletivo Cultural cumprirá as regras do Edital, estando de acordo com seus termos e vedações.
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5.1 Seguem em anexo a esta Carta as cópias do RG e do CPF de todos os membros integrantes do
Coletivo Cultural candidato (apenas maiores de 18 anos):
Nome:
RG:
Data de Nascimento:

Órgão emissor:
/

/

CPF:

Assinatura:
Nome:
RG:
Data de Nascimento:

Órgão emissor:
/

/

CPF:

Assinatura:
Nome:
RG:
Data de Nascimento:

Órgão emissor:
/

/

CPF:

Assinatura:
Nome:
RG:
Data de Nascimento:

Órgão emissor:
/

/

CPF:

Assinatura:
Nome:
RG:
Data de Nascimento:

Órgão emissor:
/

/

CPF:

Assinatura:
(Acrescentar membros integrantes, conforme composição do Coletivo Cultural)

Conde, _______de __________2020.
Assinatura
(Representante Legal da Instituição Cultural / Representante do Coletivo Cultural)
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ANEXO 5 - PLANO DE TRABALHO DAS ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA
LEI ALDIR BLANC CONDE
a) Lugar de realização
b) Público-Alvo: (perfil e quantidade estimada)

c) Descrição da Atividade de Contrapartida sociocultural (o que é)

d) Carga Horária Total
e) Justificativa (o porquê de realizar essa ação)

f) Objetivo Geral
- Oferecer atividades socioculturais como contrapartida do recebimento do recurso oriundo da
Lei Aldir Blanc em Conde /BA
g) Metas / Ações
M1A1-

h) Metodologia (como será realizado)
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i) Recursos Humanos (quem realizará)

j) Anexe: demonstrativo de mensuração econômica
(considerando o uso mínimo 10% e máximo 20% do benefício recebido).
Item Descrição

Valor

Total
k) Resultados Esperados:

Conde, _______/_______/2020.
Assinatura
(Pessoa Física responsável pela Candidatura / Representante do Coletivo Cultural)
NOME COMPLETO
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EDITAL DE SELEÇÃO LEI ALDIR BLANC
Nº XX, de XX de XXXX de 2020
ESPAÇO DE CULTURA – CONDE LITORAL NORTE BAHIA
ANEXO 6 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - FASE DE SELEÇÃO
Proponente ___________________________
Representante Legal do Espaço Cultural
Tel:

E-mail:
À Comissão de Seleção,

Com base no referido Edital de Seleção, venho solicitar revisão do resultado da Fase de Seleção
pelos motivos abaixo:

Termos em que peço deferimento.
Conde, _______/_______/2020.
Assinatura
(Representante Legal da Instituição Cultural / Representante do Coletivo Cultural)
NOME COMPLETO
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EDITAL DE SELEÇÃO LEI ALDIR BLANC
Nº XX, de XX de XXXX de 2020
ESPAÇO DE CULTURA – CONDE LITORAL NORTE BAHIA
ANEXO 7 - RELATÓRIO DESCRITIVO DE ATIVIDADES
1. IDENTIFICAÇÃO DO PREMIADO:

(Preencher apenas os campos referentes à categoria do candidato)

Espaço Cultural:
Nome da Instituição Cultural:
CNPJ (se houver):

Inventário Municipal de Cultura:

Endereço da sede da instituição cultural:
Centro - Conde - BA – Litoral Norte Baiano
Nome do Representante Legal:

RG:

CEP 48.300-000

CPF:

Data de Nascimento:
Endereço completo do Representante Legal:
DDD/Telefone:
E-mail:
Página da internet (se houver):
Indique outras ferramentas de comunicação utilizadas (se houver):
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2.
DADOS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2.1. Os recursos do prêmio foram repassados em caráter de auxílio emergencial. Nesse caso, os
recursos foram utilizados para:
Item Descrição
Valor

Total
*(Anexe o balanço em planilha o emprego do valor e as respectivas notas e recibos)
3.
EM CASO DA CONTRAPARTIDA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.1. Descreva como foram desenvolvidas as atividades após recebimento do valor pelo candidato:

3.2. Em que localidade/região do Conde ocorreram as atividades?
3.3. Qual principal público beneficiário das atividades?
3.4. As atividades ocorreram com outros parceiros ou com recurso de outros parceiros? Se sim,
quais?
3.5. Quais produtos gerados pelas atividades desenvolvidas (oficinas, teatro, cartilhas, livros,
borderôs, vídeos e registros fotográficos, sites entre outros)? Listar abaixo e encaminhar junto a este
Relatório.
3.6. Qual forma de divulgação das atividades desenvolvidas (cartazes, folders, convites, flyers,
ingressos, clipping de matérias em jornais, revistas, televisão, rádio, sites, guias, entre outros)?
Listar e encaminhar junto a este Relatório.
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3.7. Houve alguma dificuldade para o desenvolvimento das atividades nesse período de 90 dias após
o recebimento do prêmio? Se sim, descreva.
3.8.

Como o premiado avalia o formato de apoio financeiro por meio deste certame?

Conde, _______/_______/2020.
Assinatura
(Pessoa Física responsável pela Candidatura / Representante do Coletivo Cultural)
NOME COMPLETO

PARECER FINAL DA COMISSÃO MUNICIPAL

(

) Habilitado.

(

) Não Habilitado. Avaliação:

ASSINATURA / RUBRICA DA COMISSÃO MUNICIPAL
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ANEXO 8 - RECIBO DE PAGAMENTO
RECIBO Nº (preencher com o número da sua classificação no resultado da seleção)
VALOR:
Nome:
RG:
CPF/CNPJ:
Banco:

Agência:

Conta:

Endereço completo:
CEP:
Tel:

Cidade:

Estado:
E-mail:

Certifico a veracidade dos dados informados acima, e caso haja algum erro no informe me
responsabilizo por qualquer pagamento não efetivado ou atrasado por decorrência de informações
cadastrais e bancárias incorretas ou incompletas.
Conde, ______ de ______________ de 2020.
Assinatura:

P.S.: Contatos
Secretário Municipal Zironaldo Nunes Barros 75 999621707; Assessor Lúcio 75 999933716

