ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
SECRETARIA DE GOVERNO, COMUNTCAçÃO, ESPORTE, EVENTOS E CULTURA

PORTARIA N' 001, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

O

Secretário Municipal de Governo, Comunicação,
Esporte, Lazer e Cultura de Euclides da Cunha Bahia, no
uso de suas atribuições legais, torna público a realizaçáo
de concurso para a seleção de projetos destinados ao
estímulo o desenvolvimento do setor cultural no
Município de Euclides da Cunha e dá outras providências.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 2",III e §1", daLei AldirBlanc,no 14.017, de29 de junho de2020,
que reserva 20oÁ das verbas federais destinadas aos Municípios para a realizaçáo de editais, chamadas
públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos
destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais,
de manifestações culturais, bem como à reahzaçáo de atividades artísticas e culturais que possam ser
transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 3o, do Decreto Municipal no 1963, da de 21 de julho de 2020, que
autoriza o Secretário Municipal de Governo, Comunicação, Esporte, Eventos e Cultura a
expedir portaria para complementar/ esclarecer e orientar a execuÇão da Lei Federal no
14.0L7, de 2020, inclusive no tocante à forma de execução de seu artigo 20;
RESOLVE:

Art. l' - A Secretaria de Governo, Comunicação, Esporte, Eventos e Cultura, torna pública arealização de
edital para a seleção de propostas/projetos, que estimulem o desenvolvimento do setor cultural no
Municipio de Euclides da Cunha, em conformidade com a Lei Aldir Blanc, n'14.017, de 19 de junho de
2020, no valor de R$ 91.348,54 (noventa e um mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro
centavos), de acordo com os 20oÁ (vinte por cento) do total disponibilizado de R§ 456.742,71 (quatrocentos
e cinquenta e seis mil setecentos e quarenta dois reais e setenta e um centavos).

-

Esta primeira chamada contemplará propostas/projetos, cujo cronograma de ação se inicie no
período de 0 1 de dezembro de 2020 a 3 1 de dezembro de 2021, conforme descrito no edital.

Art.2o

Art. 3' - O preenchimento do anexo I do edital, bem com a apresentação da relerida proposta/projeto, não
assegura o recebimento dos beneficios da Lei no 14.0L712A20, parcialmente alterada pela Lei no
14.03612020, estando a concessão dos valores condicionada à comprovação da inscrição nos cadastros e
sistemas elencados na referida Lei e da análise da Comissão Especial de Avaliação, a qual homologará, ou
não, as aludidas inscrições.

para a entrega do anexo I e da proposta/projeto se dará no período de período de
21.09.2020 a04.10.2020, das 08h às 14h, na Diretoria de Cultura do Município de Euclides da Cunha BA, situada Av. Rui Barbosa, no 236-250, Centro, Euclides da Cunha, BA, CEP 48500-000.

Art. 4' - O período

Art. 5'

- Todas as informações contidas no anexo I, bem como a referida proposta/projeto, serão de uso
único e exclusivo Secretaria de Governo, Comunicação, Esporte, Eventos e Cultura, torna público que
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reahzarâ através da Diretoria de Cultura com exceção dos órgãos de outras esferas vinculados à Lei n'
14 01712020, parcialmente alterada pela Lei no 14 03612020.

Art. 6" - Os meios e horários de atendimento para

areahzaçã,o e entrega do anexo I e da proposta/projeto,
serão divulgados na imprensa ofrcial e nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha,
respeitando-se todas as instruções normativas relativas ao distanciamento social.

Art.7' -

Esta Portaria entra em

vigol na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

-BL 2I de Setembro

E
Secretario de

de 2020.

NGUEIRA MADUREIRA
runicação, Esporte, Eventos e Cultura
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EDITAL LEr ALDrR BLANc DE EMERçÊNcra CULTURAL
EUCLIDES DA CUNHA - BA

No

- t4.0t7Daz0

A Diretoria de Cultura entidade vinculada à Secretaria de Governo, Comunicação, Esporte, Eventos
e Cultura, torna pública a realização de concurso para a seleção de propostas/projetos que estimulem o
desenvolvimento das artes no Município de Euclides da Cunha, em conformidade com a Lei Aldir Blanc.
n"l4.Al7 de 19 de junho de 2ü20 no valor de R$ 91.348.54 (noventa e um mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta
e quatro centavos), de acordo com os 20o/,' (vinte por cento) do total disponibilizado de R$ 456.742,71(quatrocentos e

cinquenta e seis mil setecentos e quarenta dois reais e setenta e um centavos). Esta primeira chamada
contemplará propostas apresentadas por criadores, produtores e grupos artísticos cujo cronografia de ação
se inicie no período de 01 de dezembro de 2020 a 3l de dezembro de 2021
1. O QUE SERÁ SELECTONADO
Serão selecionadas propostas que estimulem o desenvolvimento das artes nas suas diversas formas
de expressão na cidade de Euclides da Cunha, sendo priorizadas aquelas oriundas elou reahzadas em
beneficio dos artistas no que diz valer aproximadamente aos 20o/o do auxilio emergencial a cultura neste
município, ou seja, o valor de R$ 91.348,54 (noventa e um mil trezentos e qlrarenta e oito reais e cinquenta e quatro
centavos) privilegiando as diversidades culturais. O prqeto só poderá apresentar ações dentro do município
domiciliado de seu proponente.

Neste Edital, poderão ser inscritas propostas nas seguintes áreas: Dança, Música, Teatro, Artes
VisuaislPlásticas e Cultura Popular. Cada proponente só poderá inscrever 0l (uma) proposta, sendo
desclassificado aquele que inscrever mais de 0l (uma) proposta.
Serão premiadas, pelo menos, 17 (dezessete) propostas neste edital dividido em 05 (cinco)
categorias, Dança 02 (duas), Música 05 (cinco), Teatro 03 (três), Artes Visuais 0l (um), Plásticas 02 (duas)
e Cultura Popular (Reisado, Banda de Pífano, Capoeira, Quadrilha Junina) 04 (duas).
2. VALOR DO PRÊMIO

O prêmio será de até R$ 7.000,00 (sete mil reais) sobre o qual incidirâ a tributação de 50Á pessoa
jurídica e 30Á pessoa fisica, prevista na legislação vigente, destinados a pessoas fisicas ou jurídicas de
direito privado que desenvolvam ações artístico-culturais, conforme seu estatuto e/ou contrato social. O
total de recuÍsos disponível para esta chamada e de R$ 91.348,54 (noventa e um mil tÍezentos e quarenta e oito
reais e cilquenta e quatro centavos) e serão provenientes dos 2AoÁ da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural
do município de Euclides da Cunha.
3. QUEM PODERÁ PARTICIPAR. PROPONENTE
Poderão participar deste Concurso.

a) Pessoas Físicas com idade igual ou superior a 18 anos (completos ate
inscrições), domiciliados em Euclides da Cunha com residência comprovada.

a

data de encerramento das

b) Pessoas Jurídicas de Direito Privado estabelecidas em Euclides da Cunha com residência comprovada
ateadata de encerramento das inscrições que desenvolvam ações artístico-culturais, conforme seu estatuto
e/ou contrato social.
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Nâo poderão participar comú proponentes os menores de 18 anos.
4. COMO E QUANDO SE rN§CR-EYER'

As inscrições estarão abertas no período de 22 de setembro a 05 de outubro 2ü20, contemplando
propostaslprojetos cujo cronograma de ação se iniçie no período de 01 de dezembro de 2A20 a 31 de
dezembro de202L. Não serão aceitas propostas cujo cronograma de ação se iniçie antes de 01 de dezembro
de2020 e após 31 de dezembro de 2A21.

As inscrições deverão ser encaminhadas para Casa da Cultura João Siqueira Santos, na Av. Rui
Barbosa, no 236-250, Centro, CEP 48500-000, Euclides da Cunha, Bahia, das 08h às 14h
O endelope deverá sonter as seguintes informações:

- Edital Lei .$ldir Blanc de Emergência Cultural No - í4.01712020, Euclides da Cunha
- Nome do P{oponente,
- Endereço;
- Titulo da Prtoposta;
- Categoria (pança, Músiça, Teatro, Arles Visuais/Plásticas e Cultura Popular) -

- BA;

5. AS PROPOSTAS

A proposta deverá ser apresentada em um envelope feçhado com os seguintes itens:

a) Formulário de Inscrição (Anexo I), preenchido e assinado em todas as folhas. Não serão aceitas
propostas lora do Formulário de Inscrição (Anexo I);

b) Informações e materiais adicionais (se houver) qlre possam complementar a propost4 por

exemplo:

copia de materias publicadas na imprensa, fotografias, vídeos, programas elou çartazes, dentre outros. Os
materiais podem ser apresentados em impressos ou em endereços digitais.

No envelope só poderá conter 01 (uma) proposta, sendo desclassiÍieado o proponente que
encaminhar suâ proposta no envelope de outrem"
6.

A SaLEÇÃO

Para garantir o açesso aos Íecursos financeiros de forma mais democrártiça, a prefeitura de Euçlides
da Cunha selecionou as categarias em prêmios dos seguintes valores aproximados:

- Dança 02(dois) contemplados de R$ 4.567,A0 (quatro
RS 9.134,00 (nove mil cento e trinta e quatro reais),

mil quinhentos e sessenta e sete reais) totalizando

- Teatro 03 (três) contemplado de R$ 6.090,00 (seis mil e noventa reais) totalizando R$ 18.270,00 (dezoito
mil duzentos e sessenta e nove reais),
- Musica O5(cinco) contemplados de RS 5481,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais) totalizando
R$ 27.405,00 (vinte e sete mil quatrocentos e cinco reais);
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- Artes Visuais - 01(um) contemplado

de R$ 6.851,54 (seis

mil oitocentos e cinquenta e um

reais

cinquenta e quatro centavos);

- Artes Plásticas O2(dois) contemplados de R$ 3.426,00 (três mil quatrocentos e vinte
totalizando R$ 6.852,00 (seis mil oitocentos e cinquenta e dois reais);

e seis reais)

- Cultura Popular (Reisado, Banda de Pífano, Capoeira) 04 (quatro) contemplados de RS 5.709,00 (cinco
mil setecentos e nove reais) totalizando R$ 22.836,00 (vinte e dois mil oitocentos e trinta e seis reais);

As propostas serão selecionadas de acordo com os critérios
relevância para a avaliação:

a seguir, listados por ordem

de

a) qualidade artística do projeto, levando em consideraçáo a clareza e coerência das ideias propostas;

b) relevânciadaatuação local dos agentes envolvidos narealizaçáo do projeto;
c) viabilidade de execução da proposta e coerência dos custos orçamentários;
d) importância do projeto como estimulador da diversidade artístico-cultural de sua realizaçáo;
e) estrategias de democratízação cultural, através de ações que facilitem o acesso do público;

Em caso de empate será promovido o desempate preferindo-se a proposta que atenda as prioridades
estabelecidas neste edital.

As Comissões de Seleção indicarão os selecionados e ate 02 (dois) suplentes (substitutos) por
categoria.

Se não for selecionado o nÍrmero previsto de propostas, os recursos financeiros
correspondentes poderão ser transferidos para as demais categorias escritas que apresente a maior
proporcionalidade entre o número de inscritos.
O resultado da seleção será diwlgado no Diário Oficial do município e nos sites oficias.
Os formulários e outros materiais das propostas inscritas não serão devolvidos, sendo descartados
após a dir,ulgação do resultado da premiação desta chamada.

Só serão aceitos recursos em relação a decisões desta seleção relativos a erros formais ou de
procedimento, caso identificados, e deverão ser obietivamente fundamentados e entregues na Diretoria de
Cultura de Euclides da Cunha Av. Rui Barbosa s/n, Centro CEP 48500-000, Euclides da Cunha, Bahia.
7. HABTLTTAÇÂO / PREr\,rrAÇÃO
Para a habilitação, os selecionados e os suplentes (substitutos) deverão enviar para a Diretoria de
Cultura em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação do resultado de seleção no
Diário Oficial do Município, cópia dos documentos listados abaixo.
CNIPJ (se pessoa jurídica);

CPF e RG (de todos os par-ticipantes inscritos);
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- Alvarâ ou Comprovante de residência (de todos os participantes inscritos);
- Nurnero da Conta Bançaria.

Os premiados assina.rão um Contrato com município, no quâl estarão informados os direitos e
responsabilidades clas partes. ü valor do prêmio será depositaclo na contâ trancária do premiado enl ate 30
(trinta) dias úteis após a a.ssinatura do Contrato. O rralor do prêmio der.e ser destinado para a execução da
proposta premiada.
8. REALTZAÇAO DA PROPOSTA
O premiado deverá realizar sua proposta conforme âpresentada no Formr,rlário de Inscrição (Ane.xo
I) e aprovada pela Comissão de Seleção.

O premiado deverá apresentaí, em até 30 (trinta) dias após a conclusào do projeto, o Relatório de
Atividades com informações e registr-os documentais (fotogratias, cópia de materias publicadas na
imprensa, vídetls, programas e/ou cartazes, dentre outros) que comproveill a execução da proposta.

A

execução das propostâs terá o acompanhamento da Diretoria de Cultura e/ou de demais
instituições parceiras indicadas por esta Secretaria.

O não cumprimento das exigências deste Edital e de qualquer

clas cláusulas cio Contrato a ser
assinado implicará. nâ suspensão temporária do direito de licitar e contrataí com a prefeitura municipal de

Euclides da Cunha, por prazo de até 02 (di:is) anos,

a

devolução total do prêmic, no caso

de

descumprimento do objeto contratado, sem cletriniento das clemais sanções previstas em lei.

e. DrsPosrÇÕES FrNArs

As inscrições serão gratuitas, porém o proponente é responsável pelos custos advindos de sua
participação.

A inscrição no Concurso implicará na plena

aceitação de todas as condições çstabelecidas neste

Edital e nos seus anexos.
O premiado autorizará a prefeitura e/ou entidades parceiras a difundirem e/ou publicarem imagens
ou produtos resultantes da proposta premiada.

Ao se inscrever, o proponente declarará que todas as informações prestadas são verdadeiras e que
os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído na proposta não violam qualquer direito de

uso de imagem ou de propriedade intelectuai de terceiros, concordando em assumir

exclusiva
responsabilidade legal por reclamaçáo, açáo judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da
exibição ou uso dos trabalhos.

A Prefeitura municipal de Euclides cla Cunha fi.ça reservado o direito de ampliar, prorrügar, revogar
ou anular o presente EditâI, havendo motivos ou justificativas para tais procedimentos devidamente
apresentados nos autos do processo de origem.
Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela Secretaria de Governo, Cornunicação,
Esporte, Eventos e Cultura, observada a legislação pertinente.
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Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente na Diretoria de Cultura, das 08h às
14h, ou através do e-mail. alfredoartdj@hotmail.com
.

Setembro de 202A.

ELI
Secretaria de Governo,

GUEIRA MADUREIRA
omunicação, Esporteo Eventos e Cultura.

