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EDITAL Nº01/2020 - Seleção para o subsídio destinado a manutenção de Espaços
Artísticos e Culturais, que tiveram suas atividades interrompidas pelo período de
pandemia instaurado pela COVID-19 .

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU - Bahia, pessoa jurídica de direito público, por
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT, torna público
para conhecimento dos interessados, que realizará SELEÇÃO EMERGENCIAL
DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS do município cairuense,
conforme Decreto de Regulamentação Municipal da Lei Aldir Blanc de nº 4.301 de 15
de Outubro de 2020 e a Lei Federal 14.017/2020. Assim, o Município no uso de suas
atribuições, lança o edital de Chamada Pública, destinando R$ 117.000,00 ( Cento e
dezessete mil reais) para

a seleção de 39 ( trinta e nove)

Espaços Culturais

Cairuenses, voltados para Pessoas Jurídicas de Direito Privado e Coletivos Culturais,
com representantes de pessoa física comprovada por declaração assinada por todos
os componentes, que tiveram suas atividades impactadas pela Pandemia, gerada pela
COVID-19.
A presente seleção encontra-se registrada no Plano de Trabalho registrado na
Plataforma + Brasil do Governo Federal.

1.DO OBJETO
Constitui objeto do presente edital o Credenciamento para a Seleção de :
a) 39 ( trinta e nove ) Espaços culturais em conformidade com o Inciso II da Lei Federal
14.017 e da regulamentação Municipal nº 4.301 de 15 de Outubro de 2020.
1.1 Poderão concorrer Espaços Culturais Cairuenses, Pessoa Jurídica, bem como
organizações representadas por pessoas físicas, maiores de 18 anos como
responsável declarado, que se dediquem as atividades culturais.

2. VALOR DISPONIBILIZADO PARA OS ESPAÇOS SELECIONADOS

O Total de recursos disponíveis para esta chamada é de R$ 117.000,00 ( cento e
dezessete mil reais), sobre a qual incidirá tributação prevista em lei, onde cada Espaço
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Cultural selecionado receberá R$ 3.000,00 ( três mil reais ) em quota única, com a
obrigação da Prestação de Contas e da Contrapartida.

Atividades desenvolvidas

Número

pelos Espaços

espaços

de

Valor unitário

Valor

total

destinado

contemplados
8

R$ 3.000,00

R$ 24.000,00

5

R$ 3.000,00

R$ 15.000,00

4

R$ 3.000,00

R$ 12.000,00

6

R$ 3.000,00

R$ 18.000,00

e

5

R$ 3.000,00

R$ 15.000,00

Espaço de cultura alimentar

2

R$ 3.000,00

R$ 6.000,00

6

R$ 3.000,00

R$ 18.000,00

2

R$ 3.000,00

R$ 6.000,00

1

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

Coletivos

culturais

comunidades

de

tradicionais

de dança e coletivos de
dança ( Caretas, Chegança,
Congos, Barquinha, Samba
de Roda)
Coletivo de Música
Coletivos

de

Ateliês

de

Artesanato
Coletivos de Capoeira
Centros

Artísticos

Culturais afro-brasileiros

tradicional
Coletivos

voltadas

atividades

a

educativas

culturais
Coletivo de Teatro
Coletivo

de

Memória

(

Museus)
Total

de

espaços

39

R$ 117.000,00

contemplados

3. DA JUSTIFICATIVA:
O edital se justifica pela realidade vivenciada pelos Espaços Culturais, que tiveram
suas atividades interrompidas para assegurar a saúde, haja a vista que as atividades
culturais pressupõem aglomeração. Além disso, o presente instrumento, surge para
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atender as premissas da Lei Federal 14.017/2020, que se destina a mitigar os impactos
da pandemia, causada pela COVID-19 no setor cultural.

4. DOS OBJETIVOS DO EDITAL

a) Reconhecer e apoiar a manutenção de projetos desenvolvidos por espaços culturais
ativos nos últimos 24 meses e que tiveram suas atividades paralisadas por conta das
medidas de isolamento social da COVID-19.
b) Estimular o desenvolvimento e fortalecimento das expressões culturais das ilhas
Cairuenses, com vistas ao fortalecimento do Patrimônio Cultural Cairuense.
c) Reconhecer e valorizar a diversidade, a pluralidade e a singularidade dos saberes e
fazeres culturais do município.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições serão gratuitas de 27 de Outubro à 05 de Novembro.
5.2 As inscrições poderão ser presencial, protocoladas com os documentos impressos
e assinados na Secretaria de Cultura do Município em Cairu – Sede e virtual, através
do email: cultura@cairu.ba.gov.br
5.3 Horário de atendimento da Secretaria de Cultura será das 8h às 13h
5.4 No ato da inscrição presencial o proponente receberá um protocolo, já as inscrições
encaminhadas pela internet os referidos protocolos serão encaminhados para o email
do proponente.
5.5 É de inteira responsabilidade do proponente a realização da inscrição dentro do
prazo estabelecido, sob pena de indeferimento da mesma.
5.6 Não serão aceitos documentos com prazo de validade vencidos
5.7 Serão indeferidas inscrições que estejam em desacordo com as normas, condições
e especificações do edital.
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6. CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A INSCRIÇÃO
6.1 Poderão participar do presente edital de seleção:
Espaços Culturais
a) Pessoas

Jurídicas, Coletivos culturais, representados por pessoa física

responsável, com representação formal através de declaração assinada pelos
componentes do grupo, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas culturais, instituições e organizações culturais comunitárias.

6.2 Vedações

a) Fica vedada a inscrição de Espaços Culturais pelos componentes da Comissão
de Avaliação.
b) Fica vedada a apresentação de projetos, que apresentem ações partidárias ou
apelo político-partidário;
c) Ações contrárias as disposições constitucionais;
d) Ações que não ocorram no arquipélago cairuense
e) Não poderão participar propostas de espaços culturais, que não estejam no
Cadastro Municipal de Cultura de Cairu 2020.

7.0 DAS OBRIGAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS SELECIONADOS

O mecanismo para seleção dos Espaços Culturais Cairuense, seguirá rigorosamente
os critérios, estabelecidos pelo Decreto Municipal 4.301 de 15 de Outubro de 2020, Lei
Federal 14.017 de 29 de Junho de 2020 e do Decreto Federal 10.464 de 17 de Agosto
de 2020, sendo destinadas as entidades com inscrição e homologação em cadastros
habilitados, desde que estejam com suas atividades interrompidas, que se
comprometam a realizar a prestação de contas, a participar do curso de prestação de
contas ( ofertado pelo município) e a realizar a contrapartida para a comunidade.

7.1 As entidades ( Coletivos com responsável pessoa física), deverão apresentar auto
declaração assinada, da qual indicarão o responsável pelo espaço cultural e sua
prática ativa nos últimos dois anos e a interrupção de suas atividades.
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7.2 Considerando a quantidade de espaços culturais presentes no município e o valor
que será recebido, fica definido que cada Espaço Cultural selecionado receberá o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) em quota única.

7.3 Este subsídio será conferido exclusivamente para a gestão responsável do Espaço
Cultural, vedado o recebimento cumulativo mesmo que o beneficiário esteja inscrito em
mais de um cadastro, ou seja responsável por mais de um espaço cultural.

7.4 Poderão fazer jus a este benefício os Espaços e Entidades que se enquadram nos
requisitos da Lei Federal n 14.017/2020, de acordo com os seguintes critérios a saber:
I – Espaços Culturais Ativos, que comprovem com portfólios atividades nos últimos 24
meses;
§1 As vedações a concessão deste benefício estão elencadas no parágrafo único do
artigo 8º da Lei 14.017 de 2020, do qual depreende-se as sociedades designadas por
"associações de amigos" ou similares vinculadas a espaços ou mantidas por entidades
empresariais ou pela administração pública, além do item 5.2 do presente edital.
§2 Os espaços culturais beneficiados com este subsídio ficarão obrigados a realizar,
uma ação de contrapartida para a comunidade, que valorize a história e a cultura do
Município e promova o conhecimento da comunidade, além de

envolver

pontos

históricos do município, através de um vídeo ainda na primeira semana de Dezembro.
§3 As pessoas físicas responsáveis pelos espaços culturais, que receberem este
subsídio se responsabilizam também pela execução da contrapartida, mesmo em caso
de fechamento ou encerramento de atividades do espaço cultural.
§4 O beneficiário do subsídio deverá apresentar prestação de contas, referente ao uso
do beneficio ao município de Cairu, em modelo apresentado pela Secretaria de Cultura
ANEXO IV, informando em que

despesas foram utilizados os recursos, anexando

cópias de comprovantes de pagamentos destas despesas.
§5 A prestação de contas de que trata o art. 10 da Lei Federal n 14.017 de 29 de Junho
de 2020, deverá comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos
relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir as
despesas realizadas com:
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I – Internet
II _ Transporte
III _ Aluguel
IV – Telefone
V _ Consumo de água, luz
VI – Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário,
assim entendidas as seguintes despesas;

a)aquisição de equipamentos para manter as atividades culturais;
b) manutenção de bens móveis destinados a manutenção dos espaços culturais;

8 A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ CONSTITUÍDA PELOS SEGUINTES
DOCUMENTOS:
I – Plano básico de aplicação do recurso ( conforme modelo construído no curso) –
ANEXO IV
II – Relação de documentos comprobatórios das despesas executadas, inclusive notas
fiscais
Parágrafo Único – A utilização dos recursos em desconformidade com os respectivos
objeto e plano básico, ensejará a obrigação dos beneficiários de devolvê-lo
devidamente atualizados monetariamente, pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA ou outro índice que vier a substituir, acrescidos de juros de
mora de 1% a.m. ( um por cento ao mês).
§1ºAs entidades que se habilitarem deverão apresentar auto declaração assinada, da
qual indicarão o responsável pelo espaço cultural e sua prática ativa nos últimos dois
anos e a interrupção de suas atividades.

9 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO
9.1 São documentos obrigatórios para a inscrição
PESSOA JURÍDICA
CNPJ
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RG E CPJ do representante legal
Comprovante de residência dos últimos três meses
Contrato Social ou Estatuto das devidas alterações, com os respectivos registros
Ata da atual diretoria
Currículo cultural do proponente
Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal ( Certidão da União)
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual ( Certidão do Estado)
Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal – (Certidão Municipal)
Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia – ( Certidão do FGTS )
Declaração de Direitos Autorais

Ficha de inscrição, conforme modelo no Anexo II
Descrição da contrapartida e plano de desembolso a ser inscrita, conforme modelo do
Anexo IV
Currículo( portfólio )do Proponente, comprovado
Dados bancários (deve conter nome do proponente, nome do banco, número da
agência, número da conta, tipo de conta, cidade e estado) - a exemplo do cabeçalho do
extrato bancário;

COLETIVO CULTURAL, representado por Pessoa Física
Formulário ANEXO II
Descrição da Contrapartida e planejamento de desembolso a ser inscrita, conforme
modelo do ANEXO IV
Cópia RG e CPF do representante
Comprovante de residência dos últimos 3 meses
Declaração do Coletivo assinada, determinando o responsável
Prova de Regularidade do CPF com a Receita Federal ( Certidão da Receita)
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual ( Certidão do Estado)
Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal – (Certidão Municipal)
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Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia – ( Certidão do FGTS )
Currículo Cultural ( Portfólio) do Proponente
Declaração de Direitos Autorais
Dados bancários (deve conter nome do proponente, nome do banco, número da
agência, número da conta, tipo de conta, cidade e estado) - a exemplo do cabeçalho do
extrato bancário;

10 CRITÉRIOS

A habilitação e seleção das propostas será realizada pela Comissão de Avaliação,
composta por sete (07) integrantes que compõem o Conselho Municipal de Cultura. e a
Secretaria de Cultura do Município.

Os Espaços Culturais inscritos passarão por avaliação com vistas a apresentação de
documentos em consonância com o edital e a verificação de elegibilidade do
beneficiário, realizada por meio de consulta prévia à base de dados em âmbito federal
,no sistema DATAPREV;

10.1 Cada proponente só poderá inscrever 01 (um) único Espaço Cultural. Caso sejam
identificados diferentes espaços culturais apresentados pelo mesmo proponente, será
considerado apenas o último enviado.
10.2 Não serão aceitos espaços culturais prevendo aplicação de recursos em: a)
eventos cujo título contenha ações de marketing ou propaganda explícita; b) projetos
que veiculem propaganda relacionada ao tabaco, álcool, política, partidos políticos,
sindicatos, pré-candidatos a cargos públicos eletivos, de personalidades políticas; c)
projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente a raça, cor, gênero,
orientação sexual e religião.
A Comissão de Avaliação Avaliará, atribuindo as pontuações, com o respectivo parecer
final.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VTPVM5SCBZIFXUKP3B6WZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
26 de Outubro de 2020
10 - Ano - Nº 4310

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

10.3 A Comissão Avaliadora considerará na análise dos projetos os seguintes
aspectos:
Critério 1 - Atividades culturais realizadas, priorizando-se:
a) Criatividade, inovação e/ou singularidade
b) Relevância no contexto sociocultural de sua realização;
Critério 2 - Consonância com as políticas estaduais de cultura, priorizando-se: i.
consonância com a Lei Orgânica da Cultura (Lei nº 12.365/2011 em especial os incisos
I, II e IV do Art. 5º), o Plano Estadual de Cultura (Lei nº 13.193/2014 em especial §§ 3º,
4º e 5º do Art. 9º) e as prioridades previstas no Anexo I da Lei nº 14.101/2019;
a)

Capacidade

estruturante,

sustentabilidade

e

efeito

multiplicador,

incluindo

articulações e/ou parcerias integrantes do projeto;
b) Estratégias de democratização de acesso e acessibilidade.
Critério 3 - Nível de antiguidade
a) Tempo de existência no município e quantidades de atividades desenvolvidas

10.4 Cada Espaço será avaliado individualmente em cada objeto/categoria pelos
membros da Comissão, sendo atribuída pontuação específica para cada critério
assim escalonada:

0 a 5 - Não atende satisfatoriamente
6 a 15 - Atende parcialmente
16 a 20 - Atende satisfatoriamente
Após a análise final será publicada a classificação final
Serão desclassificados proponentes que não apresentem histórico 29/06/2018 à
29/06/2020

11 Critério de diversidade de raça:
11.1.

Profissionais

Negros

-

projetos

que

possuem

profissionais

negros

–

autodeclarados negros na condição de Proponente (Pessoa Física) e/ou na função de
Produtor(a) Executivo(a) (Pessoa Jurídica) serão aplicadas as cotas raciais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
12.0 As inscrições gratuitas e a inscrição neste edital implica na plena aceitação de
todas as condições estabelecidas neste edital
13.0 A inserção de informações falsas ou a omissão intencional de informação
relevante, sujeitará o infrator as sanções civis, administrativas e criminais, sem prejuízo
do ressarcimento dos valores recebidos individualmente.
13.1 Será responsabilizada na forma da legislação aplicável , a pessoa natural ou
jurídica que der causa à malversação dos recursos recepcionados na forma do inciso II
do caput do art 2º da Lei Federal de 14.017 de 29 de Junho de 2020., dando-lhe
finalidade diversa daquela prevista no §2º do Artigo 7º do Decreto Federal 10.464 de 17
de Agosto de 2020.
13.2 A Secretaria de Cultura poderá editar atos complementares, necessários a
execução de recursos provenientes da Lei Federal 14.017 de 29 de Junho de 2020.

Parágrafo único – Todo material de divulgação, antes de sua veiculação deverá ser
apresentado obrigatoriamente a Secretaria de Cultura, para devida aprovação.

14.0 Para a execução deste Decreto, constitui exclusivamente receita do repasse
previsto no art. 2º da Lei 14.017 de 29 de Junho de 2020.

15.0 Os Conselheiros do Conselho Municipal de Cultura, que desejarem receber os
benefícios previstos na Lei, deverá se abster de participar da Comissão de Seleção e
análise de pleitos e Prestação de Contas da mesma.

16.0 Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, em 26 de outubro de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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ANEXO I

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
PRAZOS DAS ETAPAS DA SELEÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
Para efeito de contagem, todos os prazos são em dias corridos

CRONOGRAMA
PUBLICAÇÃO EDITAL

26/10/2020

Abertura das inscrições

27/10/2020 à 05/11/2020 das 08:00h às 14:00h.
E pelo email: cultura@cairu.ba.gov.br

Publicação do Resultado

09/11/2020

Recebimento de Recursos

09/11/2020 e 10/11/2020

Publicação Julgamento dos Recursos

11/112020

Homologação do resultado final com apreciação dos
11/11/2020
recursos
Publicação do edital de convocação

12/11/2020
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
Nome do Espaço
Cultural:_____________________________________________________________
Endereço de e-mail
:_________________________________________________________________
Identificação do
Proponente:__________________________________________________________
a) Pessoa JURÍDICA ou COLETIVO CULTURAL

Para Pessoa Jurídica
Razão Social
CNPJ
Data de início de atividades:
Endereço Completo
Faturamento Anual
Telefone
Tem rede social?
Representante Legal
Data de Nascimento
RG e CPF
Raça/Cor
Endereço Completo
Grau de instrução
Telefone
email
Tem rede social?
Resumo do Trabalho Cultural desenvolvido pelo espaço

Para grupos ou Coletivos com responsável pessoas física
Nome do Grupo
Data de início de atividades
Representante Legal
Data de Nascimento
RG e CPF
Raça/Cor
Endereço Completo
Relação de Membros com CPF, identificando o responsável
Faturamento Anual ( caso tenha)
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Telefone x Tem rede social?
Resumo do trabalho Cultural desenvolvido pelo Espaço
4. Concorrerá aos Critérios de Reserva de Cotas Raciais? ( ) sim ( ) não
5. Concorrerá aos Critérios de Indução de Gênero? ( ) sim ( ) não .
6. Área artística de atuação do projeto de trabalho cultural

ANEXO III
DECLARAÇÕES
Declaração de Residência
( ) Declaro atuar no segmento artístico-cultural e residir em Cairu – Bahia, há pelo menos 24
meses e com a finalidade de viabilizar o processo de participação da projeto de trabalho
cultural acima mencionada no presente certame, declaro, nos termos da Lei Federal n.
7.115

de

29

de

agosto

de

1983,

residir

no

seguinte

endereço:

_________________________________________________________________

Declaração de Veracidade das Informações
( ) DECLARO serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada
posteriormente à seleção

do espaço cultural sobre minha responsabilidade, em

procedimento que assegure o contraditório e a amplo defesa, ensejar a restituição do valor
recebido.
Declaração de autorização de publicação dos produtos e de tratamento de seus dados
pessoais.
( ) Declaro que a SECULT está autorizada a publicar em suas redes, sites e demais
ambientes virtuais, todos os produtos oriundos deste edital, por tempo indeterminado,
sempre reservando o direito dos créditos do autor da produção, como maneira de divulgar e
difundir o referido certame e seus resultados
Declaração de Concordância – Cota Racial
( ) Declaro que concordo com a divulgação da minha imagem para fins de controle da
veracidade de autodeclaração racial.
Declaração de que não se enquadra nas vedações do presente Edital.
( ) Declaro que não me enquadro nas vedações do presente Edital.
Declaração de Concordância
( ) DECLARO que concordo com todos os Termos do presente Edital
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ANEXO IV
PLANO DE DESEMBOLSO E CONTRAPARTIDA
O

Espaço

Cultural

_______________________________________________________________
Através do seu responsável _______________________________________________________,
vem por meio deste apresentar o seguinte planejamento de CONTRAPARTIDA a ser realizada
na primeira semana de Dezembro2020.
(

)

realização

de

ação

para

a

comunidade

gravada

(vídeo)

no

ponto

histórico_______________________________
(

)

Outro_________________________________________________________________

PLANO DE DESEMBOLSO
Valor recebido por Espaço Cultural selecionado - R$ 3.000,00
MANUTENÇÃO DO ESPAÇO

VALOR INVESTIDO

VALOR TOTAL
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EDITAL Nº02/2020 - Prêmio Mestres de Antigos Saberes e de Múltiplas Artes 2020 –
Premiação Aldir Blanc Cairu

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU - Bahia, pessoa jurídica de direito público, por
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT, torna público
para conhecimento dos interessados, que no período de 27 de Outubro à 05 de
Novembro de 2020, estarão abertas as inscrições para o edital de Chamada Pública
Prêmio para Mestres de Antigos Saberes e para Múltiplas Artes 2020 – Premiação Aldir
Blanc Cairu, a serem realizados em formato virtual para a premiação de 36 ( trinta e
seis ) propostas artísticos e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas nas redes sociais, em conformidade

com o Decreto de

Regulamentação Municipal da Lei Aldir Blanc de nº 4.301 de 15 de Outubro de 2020 e
a Lei Federal 14.017/2020.
A presente seleção encontra-se registrada no Plano de Trabalho na Plataforma +
Brasil do Governo Federal.

1. O QUE SERÁ PREMIADO
O objetivo deste Edital é a concessão de prêmio aos projetos de trabalhos artísticos e
culturais selecionados e que se enquadrem na(s) área(s), categoria(s) e objeto
específico em consonância com este edital, ao que se refere ao DETALHAMENTO DO
OBJETO E VALORES DESTE

EDITAL.

Poderão concorrer projetos de trabalhos

artísticos ou culturais inéditos das linguagens artísticas que possam ser apresentadas
virtualmente, devendo ser observados todos os protocolos sanitários recomendados
pela OMS – Organização Mundial da Saúde.
1.1 Serão considerados também inéditos trabalhos já apresentados presencialmente
que forem adaptados para a apresentação virtual.
1.2. Serão premiados 36 (trinta e seis) projetos de trabalhos artísticos ou culturais
selecionados a partir dos critérios previstos no presente edital, sendo 22 ( vinte e dois)
para Mestres de Antigos Saberes e 14 ( quatorze) para Múltiplas Artes.

2. VALORES DOS PRÊMIOS
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Esta Chamada pública destinará R$ 40.400,00 ( Quarenta mil e quatrocentos
reais ), destinado a 36 ( trinta e seis ) prêmios em conformidade com o Inciso III
da Lei Federal 14.017 e da regulamentação Municipal nº 4.301 de 15 de Outubro
de 2020. Divididos da seguinte forma:
x

22 ( vinte e dois) prêmios para MESTRES DE ANTIGOS SABERES, onde 20 (
vinte) de R$ 1.100,00 ( hum mil e cem reais ) cada e dois de R$ 1.500,00 ( hum
mil e quinhentos reais), estes dois últimos serão conferidos aos Mestres mais
antigos na atividade.
Os prêmios para os Mestres de Antigos Saberes serão divididos da Seguinte
forma:
Levando em consideração a antiguidade, bem como os trabalhos
desenvolvidos à comunidade, reconhecendo a heterogeneidade racial, de
gênero e tradições, distribuídos para as seguintes linguagens: 05 Capoeira,
04 artesanato, 08 Cultura popular, com prioridade para as Centenárias, 02
pesca, 02 Samba de Roda, 01 Gastronomia tradicional.

Atividades

Número

premiadas

atividades

para as propostas

dispensado

premiadas

premiadas

atividade

Capoeira

05

R$ 1.100,00

R$ 5.500,00

Artesanato

04

R$ 1.100,00

R$ 4.400,00

08

R$ 1.100,00

R$ 8.800,00

Pesca

02

R$ 1.100,00

R$ 2.200,00

Samba de Roda

02

R$ 1.100,00

R$ 2.200,00

Gastronomia

01

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

Cultura

Popular,

com

prioridade

para

as

de

Valor

individual

Valor

centenárias

Tradicional
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Valor
para

R$ 400,00

adicional
as

R$ 800,00

02

propostas
selecionadas
apresentadas, que
tenham maior nível
de antiguidade no
município
Total

de

22

R$ 25.000,00

Propostas
premiadas

x

14 ( quatorze ) prêmios para MÚLTIPLAS ARTES CAIRUENSES no valor de R$
1.100,00 ( cada).
Sendo: 02 Poesia, 05 Música, 02 Teatro, 01 fotografia, 02 Dança, 01

Audiovisual, 01 Grafite. O valor dispensado a cada prêmio será de R$ 1.100,00, (
hum mil e cem reais) perfazendo um total de 15.400,00 ( quinze mil e
quatrocentos reais)
Atividades

Número

premiadas

atividades

de

Valor individual para

Valor total

as

Dispensado

propostas

premiadas

atividade

Poesia

02

R$ 1.100,00

R$ 2.200,00

Música

05

R$ 1.100,00

R$ 5.500,00

Teatro

02

R$ 1.100,00

R$ 2.200,00

Fotografia

01

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

Dança

02

R$ 1.100,00

R$ 2.200,00

Audiovisual

01

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

Grafite

01

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

Total

de

propostas

14

R$ 15.400,00

premiadas
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3. QUEM PODERÁ PARTICIPAR - PROPONENTES
Poderão participar do presente edital de seleção:
PESSOAS FÍSICAS
3.1. Com atuação na área cultural a pelo menos 24 meses;
3.2. Com idade igual ou superior a 18 anos (completos até a data de encerramento das
inscrições);
3.3. brasileiros natos ou naturalizados, domiciliados em Cairu há pelo menos 24 meses
até a data do encerramento das inscrições;
3.4. se estrangeiros com situação de permanência legalizada e residência comprovada
há pelo menos 24 meses em Cairu, até a data de encerramento das inscrições.

3.5 Vedações
a) Fica vedada a inscrição de pessoas físicas que fazem partes da Comissão
de Avaliação.
b) Fica vedada a apresentação de projetos, que apresentem ações partidárias
ou apelo político-partidário;
c) Ações contrárias as disposições constitucionais;
d) Ações que não ocorram no arquipélago cairuense
e) Não poderão participar propostas de profissionais que não estejam

no

Cadastro Municipal de Cultura de Cairu 2020.
d) Fica vedada a participação de quem já foi beneficiado com a mesma
proposta em outros entes federados, no âmbito da Lei 14.017 de 29 de Junho
de 2020.
e) Não poderão participar da premiação servidor público do quadro da
Secretaria de Cultura

4.0 COMO E QUANDO SE INSCREVER

4.1 As inscrições serão gratuitas de 27 de Outubro de 2020 à 05 de Novembro de
2020, poderão ser presencial, protocoladas com os documentos impressos e assinados
na Secretaria de Cultura do Município em Cairu – Sede e virtual, através do email:
cultura@cairu.ba.gov.br
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4.2 Horário de atendimento da Secretaria de Cultura será das 8h às 13h
4.3 No ato da inscrição presencial o proponente receberá um protocolo, já as inscrições
encaminhadas pela internet os referidos protocolos serão encaminhados para o email
do proponente.
4.4 É de inteira responsabilidade do proponente a realização da inscrição dentro do
prazo estabelecido, sob pena de indeferimento da mesma.
4.5 Não serão aceitos documentos com prazo de validade vencidos
4.6 Serão indeferidas inscrições que estejam em desacordo com as normas, condições
e especificações do edital.
4.7 Para as inscrições no âmbito das cotas raciais serão reservados o percentual de
50% (cinquenta por cento) do total dos recursos deste edital aos proponentes
negros(as) optantes, amparados pelo Decreto Estadual nº 20.013, de 25 de setembro
de 2020;

5.0 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO
São documentos obrigatórios para a inscrição
Pessoas Físicas:
a. Cópia de documento de identificação (RG ou CNH ou Carteira de Trabalho ou
Passaporte ou outro documento de identificação com validade no território nacional)
que contenha, ao menos, o nome da mãe; ou nome do pai;
b. Cópia de situação de permanência legalizada, para estrangeiros;
c. Cópia do CPF (documento de validade emitido no site da Receita Federal);
d. Cópia legível de documentos com dados bancários (deve conter nome do
proponente, nome do banco, número da agência, número da conta, tipo de conta,
cidade e estado) - a exemplo do cabeçalho do extrato bancário;
e. Comprovante de endereço, a exemplo de conta de água, luz, telefone, e
correspondência bancária;

6.0 DOS PROJETOS

6.1. Os projetos serão apresentados com observância do formulário on-line ANEXO II ,
respondendo de forma simples a todos os campos, contendo os seguintes itens:
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a) Identificação do Projeto de Trabalho artístico ou cultural: Título; Resumo;
Apresentação,

Justificativa,

Objetivos,

Metas

e

Cronograma.

Com

links

de

comprovação quando houver Exemplos: argumentos de longas-metragens e séries,
ilustrações de cenários e personagens (animações), roteiros de videoclipes, esquetes,
séries/webséries, storyboards, ementas, curadorias, desenhos de programação,
desenho de produção, estrutura técnica de evento, cópia de matérias publicadas na
imprensa, fotografias, vídeos, programas e/ou cartazes, dentre outros.
6.2 No ato de inscrição, os proponentes deverão apresentar um cronograma de
trabalho do processo, prevendo: a) Os projetos de trabalhos artísticos ou culturais
deverão ser executados até Dezembro de 2020, com entrega do registro em vídeo da
realização do projeto até o dia 20.12 para a Secretaria de Cultura de Cairu, que
comprovem a execução do projeto, sob pena de devolução dos recursos recebidos,
devidamente atualizados monetariamente, pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA ou outro índice que vier a substituir, acrescidos de juros
simples de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês).
6.3. Os projetos de trabalhos artísticos ou culturais entregues em formato de conteúdo
digital devem apresentar qualidade da imagem para visualização, audição e publicação
na Internet; devendo ser apresentada em formato de tela widescreem (tela 16/9 que
equivale a um celular na horizontal) respeitando cronograma de execução apresentado.
6.4. O resultado final dessa produção artística no formato de conteúdo digital deverá
ser encaminhado a Secretaria de Cultura de Cairu via e-mail de acordo com a categoria
cujo projeto foi premiado, cultura@cairu.ba.gov.br, respeitando a capacidade limite de
envio de 25 MB (Megabytes), ou disponibilizando link para acessar o conteúdo.
6.5 Cada proponente só poderá inscrever 01 (um) único projeto. Caso sejam
identificados diferentes projetos de trabalhos artísticos ou culturais apresentados pelo
mesmo proponente, será considerado apenas o último projeto enviado.

7.0 SELEÇÃO
Será formada Comissão de Seleção, composta por 07 ( sete ) membros, podendo
inclusive ter reunião remota, composta por membros representantes da Secretaria de
Cultura e do Conselho de Cultura de Cairu, pessoas de reputação ilibada.
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CRITÉRIOS
7.1 A Comissão Avaliadora considerará na análise dos projetos os seguintes
aspectos:
Critério 1 – Atividades culturais realizadas, priorizando-se:
a) Criatividade, inovação e/ou singularidade
b) Relevância no contexto sociocultural de sua realização;
Critério 2 - Consonância com as políticas estaduais de cultura, priorizando-se: i.
consonância com a Lei Orgânica da Cultura (Lei nº 12.365/2011 em especial os incisos
I, II e IV do Art. 5º), o Plano Estadual de Cultura (Lei nº 13.193/2014 em especial §§ 3º,
4º e 5º do Art. 9º) e as prioridades previstas no Anexo I da Lei nº 14.101/2019;
a)

Capacidade

estruturante,

sustentabilidade

e

efeito

multiplicador,

incluindo

articulações e/ou parcerias integrantes do projeto;
b) Estratégias de democratização de acesso e acessibilidade.
Critério 3 - Nível de antiguidade
a) Tempo de atuação na atividade cultural
b) Quantidades de projetos desenvolvidos
7.2 - Da soma total das pontuações atribuídas por cada membro da Comissão, obterse-á, por meio de média aritmética simples, a pontuação final do projeto, totalizando no
máximo 60 (sessenta pontos).
7.3- Serão classificados os proponentes que atenderem às disposições deste Edital e
alcançarem a pontuação mínima de 42 (quarenta e dois) pontos.
7.4 Cada projeto será avaliado individualmente em cada objeto/categoria pelos
membros da Comissão, sendo atribuída pontuação específica para cada critério
assim escalonada:
0 a 5 - Não atende satisfatoriamente
6 a 15 - Atende parcialmente
16 a 20 - Atende satisfatoriamente
Após a análise final será publicada a classificação final
Serão desclassificados proponentes que não apresentem histórico 29/06/2018 à
29/06/2020
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8.0 DAS OBRIGAÇÕES DOS PROJETOS SELECIONADOS
O mecanismo para seleção das propostas premiadas, seguirão rigorosamente os
critérios, estabelecidos pelo Decreto Municipal 4.301 de 15 de Outubro de 2020, Lei
Federal 14.017 de 29 de Junho de 2020 e do Decreto Federal 10.464 de 17 de Agosto
de 2020, sendo destinadas as entidades com inscrição e homologação em cadastros
habilitados, desde que estejam com suas atividades interrompidas.

9.0CONSIDERAÇÕES FINAIS

As inscrições serão gratuitas e a inscrição neste edital implica na plena aceitação de
todas as condições estabelecidas neste edital.
A inserção de informações falsas ou a omissão intencional de informação relevante,
sujeitará o infrator as sanções civis, administrativas e criminais, sem prejuízo do
ressarcimento dos valores recebidos individualmente.
Parágrafo único – Todo material de divulgação , antes de sua veiculação deverá ser
apresentado obrigatoriamente a Secretaria de Cultura, para devida aprovação.
Para a execução deste edital, constitui exclusivamente receita do repasse previsto no
art. 2º da Lei 14.017 de 29 de Junho de 2020.
Os Conselheiros do Conselho Municipal de Cultura, que desejarem receber os
benefícios previstos na Lei, deverá se abster de participar da Comissão de Seleção e
análise de pleitos e Prestação de Contas da mesma.

10.0 Este edital entra em vigor em 26 de outubro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, em 26 de outubro de 2019.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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ANEXO I

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

PRAZOS DAS ETAPAS DA SELEÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
Para efeito de contagem, todos os prazos são em dias corridos
CRONOGRAMA
PUBLICAÇÃO EDITAL

26/10/2020

Abertura das inscrições

27/10/2020 à 05/11/2020 das 08:00h às 14:00h.
E pelo email: cultura@cairu.ba.gov.br

Publicação do Resultado

09/11/2020

Recebimento de Recursos

09/11/2020 e 10/11/2020

Publicação Julgamento dos Recursos

11/112020

Homologação do resultado final com apreciação dos
11/11/2020
recursos
Publicação do edital de convocação

12/11/2020

ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO PARA CONCORRER AO
PRÊMIO
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Nome do
Projeto:_____________________________________________________________
Endereço de e-mail
:_________________________________________________________________
Identificação do
Proponente:__________________________________________________________
Prêmio que deseja concorrer: Mestre de Antigos Saberes ( ) Múltiplas Artes ( )

Data de início de atividades
Quantidade de envolvidos no projeto
Representante Legal
Data de Nascimento
RG e CPF
Raça/Cor
Endereço Completo
Área artística do trabalho cultural
Faturamento Anual ( caso tenha)
Telefone x Tem rede social?
Resumo do trabalho Cultural desenvolvido pelo Espaço
4. Concorrerá aos Critérios de Reserva de Cotas Raciais? ( ) sim ( ) não
5. Concorrerá aos Critérios de Indução de Gênero? ( ) sim ( ) não .
6. Área artística de atuação do projeto de trabalho cultural

ANEXO III
DECLARAÇÕES

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VTPVM5SCBZIFXUKP3B6WZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
26 de Outubro de 2020
25 - Ano - Nº 4310

Segunda-feira
26 de Outubro de 2020
26 - Ano - Nº 4310

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

Declaração de Residência
( ) Declaro atuar no segmento artístico-cultural e residir em Cairu – Bahia, há pelo menos 24
meses e com a finalidade de viabilizar o processo de participação da projeto de trabalho
cultural acima mencionada no presente certame, de
claro, nos termos da Lei Federal n. 7.115 de 29 de agosto de 1983, residir no seguinte
endereço: _________________________________________________________________

Declaração de Veracidade das Informações
( ) DECLARO serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada
posteriormente à seleção

do espaço cultural sobre minha responsabilidade, em

procedimento que assegure o contraditório e a amplo defesa, ensejar a restituição do valor
recebido.
Declaração de autorização de publicação dos produtos e de tratamento de seus dados
pessoais.
( ) Declaro que a SECULT está autorizada a publicar em suas redes, sites e demais
ambientes virtuais, todos os produtos oriundos deste edital, por tempo indeterminado,
sempre reservando o direito dos créditos do autor da produção, como maneira de divulgar e
difundir o referido certame e seus resultados
Declaração de Concordância – Cota Racial
( ) Declaro que concordo com a divulgação da minha imagem para fins de controle da
veracidade de autodeclaração racial.
Declaração de que não se enquadra nas vedações do presente Edital.
( ) Declaro que não me enquadro nas vedações do presente Edital.
Declaração de Concordância
( ) DECLARO que concordo com todos os Termos do presente Edital
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DOCUMENTOS
Pessoas Físicas:
a. Cópia colorida de um documento de identificação (RG ou CNH ou Carteira de
Trabalho ou Passaporte ou outro documento de identificação com validade no território
nacional) que contenha, ao menos, o nome da mãe; ou nome do pai;
b. Cópia de situação de permanência legalizada, para estrangeiros;
c. Cópia do CPF (documento de validade emitido no site da Receita Federal);
d. Cópia legível de documentos com dados bancários (deve conter nome do
proponente, nome do banco, número da agência, número da conta, tipo de conta,
cidade e estado) - a exemplo do cabeçalho do extrato bancário;
e. Comprovante de endereço, a exemplo de conta de água, luz, telefone, e
correspondência bancária;
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FORMULÁRIO PARA RECURSO
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(o recurso deve ser encaminhado via e-mail:cultura@cairu.ba.gov.br) IDENTIFICAÇÃO
DO CANDIDATO E DA PROJETO DE TRABALHO CULTURAL

NOME
EMAIL
TÍTULO DO PROJETO
LINGUAGEM ARTÍSTICA DO PROJETO
CULTURAL

Como proponente solicito revisão do resultado do Prêmio XXXX, referente a :
Justificativa do candidato
Local : Assinatura do Candidato
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