
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 

                                          CNPJ: 13.654.421/0001-88 

 

 

 

Rua Abdon Passos, n
0
 01 – Centro – Angical - BA – Fone Fax: (77) 3622-2468. 

P
ág

in
a1

 

 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA ESPORTE E LAZER torna público, para o conhecimento dos interessados, que estarão 

abertas as inscrições para seleção da CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL DE CULTURA 2020 –, 

Edital nº 002/2020, no período de 02 de dezembro até 06 de dezembro de 2020, a serem realizadas em 

formato virtual, que irá subsidiar a manutenção de cerca de 07 (sete) espaços artísticos e culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias.  Será destinado também para as propostas de 

pequeno porte como, apresentações musicais, shows de bandas, grupos musicais ou cantores individuais e 

grupos tradicionais, formação ou outros conteúdos artísticos e culturais, para essa finalidade serão apoiadas 

11 (onze) propostas. Intituições culturais e artistas que tiveram as suas atividades interrompidas pela força 

das medidas de isolamento, como ação emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (COVID-19) 

avançada pela Lei Federal n° 14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc. 

 
A Chamada Pública Emergencial de Cultura 2020, Edital nº 002/2020 é um mecanismo de 

incentivo a espaços artísticos e culturais e estímulo ao desenvolvimento das artes nas diversas 

modalidades no território de identidade, exclusivamente, do Município de Angical - Estado da Bahia, 

em conformidade com a regulamentação da Lei Federal nº 14.017/2020, com este Instrumento 

Convocatório, seus anexos e legislações correlatas. 

O presente credenciamento de espaços será regido pela Lei Federal n. 14.017/2020, publicado em 29 

de junho de 2020, Decreto Legislativo nº 6/2020, de 20 de março de 2020, pelo Decreto Legislativo 

Estadual no 2.440/2020, de 29 de junho de 2020. 

Esta Chamada Pública contemplará o apoio emergencial ao setor cultural devido a Pandemia do 

Covid-19, conforme Inciso II do artigo 2º da Lei Federal 14.017/20, apresentado no Plano de Ação 

aprovado pelo Ministério do Turismo, contemplando a seleção de espaços artísticos e culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, que tiveram suas atividades 

interrompidas por força das medidas de isolamento social, em razão da COVID-19, por meio de 

chamamento público, nas áreas de atuação de Música, Teatro, Dança, Circo, Artes Plásticas (Pinturas 

e Desenhos), Livro e Literatura, Radiodifusão e Novas Mídias, Artes Gráficas, Artesanato, Design e 

Moda, Ensino das Artes, Pesquisa e Patrimônio, Cultura Popular, Capoeira e danças tradicionais, 

Cultura Gastronômica e Artes Integradas (atividades que envolvem mais de uma destas áreas 

artísticas). 

A inscrição para o Edital nº 002/2020 será realizada obrigatoriamente de maneira virtual, pois se 

justifica como uma alternativa de garantir e fortalecer a dimensão cidadã da cultura diante do atual 

cenário de emergência na saúde pública causada pela rápida disseminação da COVID-19, através do 

Coronavírus (SARS-CoV-2). Esta realidade impactou diretamente em toda a cadeia produtiva das 

artes, atingindo principalmente a classe artística em virtude das interrupções e cancelamentos das 

mais variadas atividades e apresentações artísticas no Município de Angical – BA. 

Dessa forma, a Chamada Pública Emergencial de Cultura 2020, Edital nº 002/2020, se soma às 

demais iniciativas de políticas públicas no contexto de enfrentamento da emergência de saúde 
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pública de importância internacional decorrente da COVID-19, atendendo a um dos princípios e 

objetivos orientadores da Política Nacional e Estadual de Cultura que determina “a integração com as 

demais políticas públicas culturais”. 

Considerando a dificuldade que este setor encontra-se, este Edital de Chamada Pública tem como 

finalidade subsídios para espaços culturais e artístitas, que tiveram suas atividades diretamente 

impactadas pelas medidas de distanciamento social adotadas no período vigente, de modo a assegurar 

o direito à fruição cultural ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais, que 

possam ser transmitidos pela internet ou disponibilizados por meio de redes sociais e outras 

plataformas digitais, ou apresentações e execuções pós-pandemia, conforme inciso II, do artigo 2º da 

Lei Federal 14.017/20. 

 
 

1. DO OBJETO: 

 
1.1. O objeto da presente Chamada Pública Emergencial de Cultura 2020, Edital nº 002/2020, 

constitui a abertura do credenciamento de espaços artísticos e culturais, cooperativas, instituições e 

organizações culturais comunitárias no Município de Angical, e também destinado as propostas de 

pequeno porte, apresentações musicais, shows de bandas, grupos musicais ou cantores individuais e 

grupos tradicionais, formação ou outros conteúdos artísticos e culturais, que tiveram as suas 

atividades interrompidas pela força das medidas de isolamento, para apoiar emergencialmente o setor 

cultural devido a Pandemia do Covid-19, conforme Inciso II da Lei Federal nº 14.017/20, com 

subsídio mensal para manutenção. 

 
 

2. DO CREDENCIAMENTO: 
 

Para este credenciamento poderão se inscrever pessoas jurídicas e grupos e coletivos culturais sem 

constituição jurídica, atuantes e domiciliados exclusivamente em Angical-Ba. 

Poderão inscrever-se espaços artísticos e culturais que estimulem o desenvolvimento das artes nas 

suas diversas formas de expressão da cadeia produtiva artística e cultural nos seguintes segmentos: 

Música, Teatro, Dança, Circo, Artes Plásticas (Pinturas e Desenhos), Livro e Literatura, Radiodifusão 

e Novas Mídias, Artes Gráficas, Artesanato, Design e Moda, Ensino das Artes, Pesquisa e 

Patrimônio, Cultura Popular, Capoeira e danças tradicionais, Cultura Gastronômica e Artes 

Integradas (atividades que envolvem mais de uma destas áreas artísticas). 

Compreende-se como cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais: artistas, produtores, 

técnicos, curadores, oficineiros, professores de escolas de arte, organizações culturais comunitárias, 

cooperativas, instituições culturais, grupos e agentes culturais, que atuam social ou 

profissionalmente, comprovada a homologação através dos cadastros culturais. 

Compreendem-se como espaços culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações 

da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com 

finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar 

atividades artísticas e culturais, tais como: 

 
I. Pontos e pontões de cultura; 

II. Escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança; 

III. Filarmônicas; 
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IV. Centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais; 

V. Museus comunitários, centros de memória e patrimônio; 

VI. Bibliotecas comunitárias; 

VII. Espaços culturais em comunidades indígenas; 

VIII. Centros artísticos e culturais afro-brasileiros; 

IX. Comunidades quilombolas; 

X. Espaços de povos e comunidades tradicionais; 

XI. Festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional; 

XIV - Empresas de diversão e produção de espetáculos; 

XV. Estúdios de fotografia; 

XVI. Ateliês de pintura, moda, design e artesanato; 

XVII. Feiras de arte e de artesanato; 

XVIII. Espaços de apresentação musical; 

XIX. Espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas 

originárias, tradicionais e populares;  

XX. Apresentações musicais;  

XXI. Shows de bandas;  

XXII. Grupos musicais;  

XXIII. Cantores individuais;  

XXIV. Grupos tradicionais;  

XXV. Formação ou outros conteúdos artísticos e culturais. 

XXVI. Outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros a que se refere 

o art. 6º do Decreto Municipal n. 311/2020. 

 
 

3. DOS SUBSÍDIOS: 

 
Os subsídios deste Edital se destinam a pessoas jurídicas e/ou grupos ou coletivos representados por 

artistas, que desenvolvam ações artístico-culturais, em seu local de isolamento social, ou quaisquer 

outros locais, contanto que não contrarie as determinações sanitárias e de saúde pública decorrentes 

do controle da proliferação da COVID-19. 

 

O total de recursos disponíveis para este Edital nº 002/2020 é de R$ 124.690,75, desse total será 

destinado o valor de R$ 99.752,60 (noventa e nove mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta 

centavos) para a manutenção de espaços artísticos culturais, cooperativas, instituições e organizações 

culturais comunitárias para cerca de 07 (sete) beneficiários existentes no município. Para as propostas 

de pequeno porte, apresentações musicais, shows de bandas, grupos musicais ou cantores individuais 

e grupos tradicionais, formação ou outros conteúdos artísticos e culturais será destinada a quantia de 
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ÓRGÃO/UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E 

LAZER  

PROJETO / ATIVIDADE 

2095 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS COVID-19 – 

LEI ALDIR BLANC 

 ELEMENTO DE DESPESA: 

3.3.9.0.90.00 

FONTE DE RECURSO: 97 - RECURSO CULTURA - LEI 14.017 - ALDIR BLANC 

R$ 24.938,15 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e quinze centavos) que apoiará 11 

(onze) artistas. 

Os recursos destinados ao cumprimento deste Edital nº 002/2020 serão executados de forma 

descentralizada, mediante transferências Fundo a Fundo, de acordo com os critérios de rateio do 

Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e proporcionalmente à população 

residente no município e serão provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
 

 

 

 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

 
Poderão participar deste Edital, espaços conforme item 2, que participam do segmento cultural, que 

atualmente estão com atividades interrompidas, que possuam inscrição e a respectiva homologação 

no Cadastro Municipal de Cultura, ou demais cadastros, e que comprovem: 

a) Pessoa Jurídica: que possua registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, que 

comprove a regularidade conforme Lei Federal n. 8.666/93, que comprove que a empresa está 

sediada no Município de Angical - BA, e terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística 

e cultural, comprovada a atuação de forma documental ou auto declaratória; 

b) Grupos ou Coletivos sem constituição jurídica: que comprove que está sediada no Município 

de Angical, e terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural, comprovada a 

atuação de forma documental ou auto declaratória. 

 
 

5. DA INSCRIÇÃO: 

 
5.1. As inscrições deste Edital nº 002/2020 estarão abertas no período de 02 a 06 de dezembro de 2020, 

até às 23 horas e 59 minutos, por meio de preenchimento de formulário on-line através do endereço 

eletrônico: https://docs.google.com/forms/u/0/ 

5.2. As inscrições deverão ser apresentadas via on-line, respondendo a todos os campos. 
 

5.3. Os espaços artísticos e culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias 

que deferidos para receber o auxilio deverá apresentar uma propostas de contrapartida após o 

deferimento das inscrições, contrapartida essa que poderá ser oferecidas em bens ou serviços 
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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 do municipio. 

5.4. Cada pessoa jurídica ou grupos/coletivos poderão apresentar apenas 01 (uma) única 

inscrição. Caso sejam identificados diferentes credenciamentos pelo mesmo proponente, será 

considerada apenas a última enviada. 

5.5. Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas e pela 

integralidade e acessibilidade total ao conteúdo dos arquivos digitais. 

5.6. É de inteira responsabilidade do proponente a realização da inscrição dentro do prazo 

estabelecido, sob pena de indeferimento da mesma. 

5.7. Serão indeferidas as inscrições apresentadas em desacordo com as normas, condições e 

especificações previstas no presente Edital. 

 
 

6. DA ANÁLISE: 

 
6.1. A análise da inscrição deste Edital, será realizada pela Comissão de Implementação, composta 

por 03 (três) membros (o secretário da Cultura Esporte e Lazer, um representante da sociedade civil e 

um representante do poder execultivo) quem presidirá a Comissão será o Secretário Municipal de 

Cultura Esporte e Lazer. A Comissão de Implementação é composta por membros que atuarão de 

forma voluntária, considerando o caráter emergencial do Edital, não acarretando quaisquer custos 

financeiros para a Secretaria de Cultura Esporte e Lazer. 

6.2. A partir da análise técnica realizada pela Comissão, a pessoa jurídica ou grupos coletivos, 

inscritos serão considerados credenciados ou não credenciados para a presente chamada pública de 

espaços artísticos e culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que 

tiveram as suas atividades interrompidas pela força das medidas de isolamento. 

6.3. A Comissão de Implementação analisará e selecionará os proponentes inscritos no presente 

Edital, e procederá ao julgamento segundo os critérios estabelecidos neste edital, publicando sua 

decisão acerca da seleção. 

6.4. Fica reservado o direito à Comissão de Implementação, na hipótese de não haver credenciado 

que se encaixe nas especificações culturais necessária para receber o subsídio previsto no presente 

Edital, de não conceder o recurso. 

 

6.5. O resultado do Edital de credenciamento de espaços apurado pela Comissão de Implementação, com 

indicação do nome do proponente e título da proposta, será publicado no site da prefeitura 

(https://angical.ba.gov.br/), em até 02 (dois) dias após o encerramento das inscrições. 

6.6. Poderá ser interposto recurso da decisão da seleção à Comissão de Implementação, no prazo máximo 

de 01 (um) dia útil, a contar da data de publicação do resultado da seleção no site da prefeitura ( 

https://angical.ba.gov.br/), através de Formulário de Recurso, constante no ANEXO I, entrgue na 

prefeitura municipal de Angical, não sendo aceitos outros documentos complementares sobre a 

proposta. O pedido de recurso será avaliado pela Comissão de Implementação e publicada no site da 

prefeitura, no endereço (https://angical.ba.gov.br/), no prazo de até 01 (dia) a contar do prazo de 

recebimento do Recurso. A decisão, neste caso, terá caráter definitivo e não será objeto de reexame. 

 

https://luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/
https://luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/
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7. DA HABILITAÇÃO: 

 
7.1. O resultado da habilitação será divulgado site da prefeitura (https://angical.ba.gov.br/ ) após a 

publicação do resultado da seleção. 

7.2. O valor do subsidio será pago em parcelas de igual valor ou em parcela única após a publicação 

do Resultado Final de Homologação da Chamada Pública. 

 
 

8. DA REALIZAÇÃO DA PROPOSTA: 

 
8.1. Os artistas, grupos e agentes culturais contemplados ficam cientes de que terão o encargo de 

executar, integralmente, o projeto proposto e selecionado, no prazo e nas condições descritas no 

projeto apresentado e aprovado. O não cumprimento deste cronograma sujeitará o artista às 

implicações legais, dentre elas, a suspensão temporária, de participar de novos editais e de concorrer 

aos mecanismos de apoio Municipal, Estadual ou Federal. 

8.2. O prazo para execução das propostas individuais contempladas será de até 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de pagamento aos contemplados. No caso das propostas coletivas, o prazo para 
execução será de 06 (seis) meses a contar da autorização da Prefeitura Municipal para realização de 

eventos culturais no âmbito do território do Município. 

8.3. Após a retomada de suas atividades, as entidades de que trata o inciso II do art. 2º da Lei 

Federal 14.017/20 ficam obrigadas a garantir como contrapartida a realização de atividades 

destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos, de 

forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com a Secretaria 

Municipal de Cultura Esporte e Lazer de Angical-Bahia. 

 

 

9. DAS VEDAÇÕES: 

 
9.1. Visto que é um recurso oriundo da Lei Federal nº 14.017/2020, no presente Edital nº 

002/2020, ficam impedidos de inscrever-se no presente Edital: 

a) Pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos; 

b) Membros da Comissão de Implementação e seleção deste concurso; 

c) Projetos ou documentações inscritas fora do período estabelecido; 

d) Fica vedada a troca do proponente; 

e) Fica vedado de receber o auxilio da cultura quemjá recebeu qualquer outro auxilio nos âmbitos Federal e 

Estadual ou municipal. 

9.2. Fica vedada aos contemplados no presente Edital a obtenção de recursos financeiros 

complementares junto a outras Leis de Chamada publica Emergencial à Cultura, nos âmbitos Federal 

e Estadual. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

file:///C:/Users/Licite/Downloads/(https:/angical.ba.gov.br/
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10.1. As inscrições serão gratuitas, ficando o proponente responsável por custos advindos de sua 

produção, veiculação, fornecimento de equipamentos e operação para a produção do conteúdo e 

transmissão do sinal via Internet de sua proposta, bem como pagamentos de direitos autorais e outros 

recolhimentos legais, caso ocorra. 

10.2. Nos termos do que dispõe a Lei Federal 9.610/98 (Direitos Autorais), o contemplado 

autorizará a Prefeitura Municipal de Angical a difundir e/ou compartilhar todos os produtos 

decorrentes deste edital, em suas redes sociais, sites ou outro canal de divulgação, por tempo 

indeterminado, sempre reservando o direito dos créditos do autor da produção, todos os produtos 

oriundos deste edital, como maneira de divulgar e difundir o referido certame, assim como poderá 

utilizar tal conteúdo para veiculação em suas mídias sociais. 

10.3. Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pelo Secretário Municipal de Cultura 

Esporte e Lazer, observada a legislação pertinente. 

 
 

Angical, 02 de Dezembro de 2020. 

 
 

Cumpra-se. Publique-se; 

 

 
 

Gilson Bezerra de Souza 

Prefeito Municipal 
 

Rivelino da Mata Souza 

Secretário Municipal de Cultura Esporte e Lazer 
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JUSTIFICATIVA 

Descreva de forma objetiva o motivo do pedido de recurso 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
 

Esse documento não faz parte dos documentos de inscrição e só poderá ser utilizado após publicação 

dos resultados, e somente em casos em que o proponente considere a necessidade de solicitar à 

Comissão a revisão de sua colocação. O pedido somente será aceito se enviado exclusivamente nos 

termos estabelecidos pelo edital. 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL: 
 

Edital nº 

002/2020: 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA 

CHAMADA PUBLICA 

EMERGENCIAL DE CULTURA 2020 

MODALIDADE - CHAMADA 

PUBLICA 

 
 

Nome do Proponente: 

Nome da PROPOSTA: 

Telefone: 

E-mail: 

 
 

Angical, BA -  de  de 2020. 
 
 

PROPONENTE 
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ANEXO II – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
 

I - O proponente selecionado deverá entregar na prefeitura Municipal de angical, como condição 

para efetivar o direito ao subsidio e a assinatura do Termo de Compromisso, a seguinte 

documentação, a fim de comprovar o atendimento às condições e vedações estabelecidas no edital: 

 

 

PESSOA JURÍDICA: 

a) Cópia do registro como Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Cópia da Cédula de Identidade e CPF do representante legal da PJ. 

c) 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; 

d) Indicação do banco, agência e conta bancária, através de cópia de documento em que constem 

essas informações (cartão, extrato, etc.) para depósito e movimentação dos recursos transferidos pelo 

Fundo Municipal de Cultura, para fins deste Edital. 

 
 

II – GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS SEM CONSTITUIÇÃO JURÍDICA 

a) Cópia da Cédula de Identidade e CPF do representante legal. 

b) Cópia do comprovante de que está sediada no Município de Angical, em nome do proponente 

(conta de água, energia, telefone) ou outros comprovantes aceitos pela Comissão de Implementação. 

f) Indicação do banco, agência e conta bancária, através de cópia de documento em que constem 

essas informações (cartão, extrato, etc.) para transferência eletrônica e movimentação dos recursos 

transferidos pelo Fundo Municipal de Cultura, para fins deste Edital; 

 

III. Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário deverão apresentar os 

seguintes documentos para comprovar as despesas realizadas com: 

a) Internet:Para fins de comprovação serão aceitos faturas, boletos ou outros. 

b) Transporte: Para fins de comprovação serão aceitos recibos, contratos, documento análogo ao 

contrato e outros. 

c) Aluguel: Para fins de comprovação serão aceitos recibos, contratos, documento análogo ao 

contrato e outros;  

d) Telefone: Para fins de comprovação serão aceitos faturas, boletos ou outros; 

e) Consumo de água e luz: Para fins de comprovação serão aceitos faturas, boletos ou outros; 

f) Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário: Comprovantes 

como gastos diversos do espaço como segurança, IPTU, alvará, reformas e melhorias, seguranças, 

aquisições e outros. Para fins de comprovação serão aceitos recibos, faturas, contratos e outros desde 

que comprovem a quitação do pagamento indicado pelo proponente; 

g) Gastos com Colaborador: 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 
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colaborador; e comprovante de despesas com pagamento de colaborador. Para fins de 

comprovação serão aceitos recibos, faturas, contracheques, contratos, extratos bancários e outros. 

 


