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DECRETO EXTRAORDINÁRIO (Nº 49/2020)

1

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
DECRETO Nº 49, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
Abre

Crédito

Adicional

Extraordinário no valor de R$
400.000,00(Quatrocentos

mil

reais), e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais;
Considerando a declaração de situação de calamidade pública em todo o
território municipal, sob regime de quarentena, para fins de prevenção e
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), pelo Decreto Legislativo nº 2177, de
08 de abril de 2020, prorrogado pelo Decreto Legislativo nº 2440, de 29 de junho
de 2020 e Decreto Legislativo nº 2922, de 29 de setembro de 2020;
Considerando ainda o disposto no Inciso III, Art. 41 da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário,
DECRETA:
Art. 1º Abre Crédito Adicional Extraordinário visando à inclusão na atividade
2054 - Ações de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, Elementos de
Despesas, valores e fonte de recurso quando necessários, não previstos na Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2020.
§ 1º A autorização de que trata o caput deste artigo permite a abertura de crédito
extraordinário, no valor de R$ 400.000,00( Quatrocentos mil reais), junto ao
órgão Fundo Municipal de Saúde assim classificado:
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2054 - Ações de Enfrentamento e Combate ao COVID-19
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

R$ 200.000,00

3.3.90.32.00 - Material de Distribuição

R$ 50.000,00

3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS

R$ 150.000,00

Fonte: 14 - TRANSF. REC. SUS
TOTAL GERAL

R$ 400.000,00

Art. 2º Os recursos financeiros necessários à cobertura do crédito adicional
extraordinário mencionado no Art. 1º, deste Decreto, serão aqueles provenientes
de transferência de recursos financeiros da Diretoria Executiva do Fundo
Nacional de Saúde, Portaria nº 1.666, de 01 de julho de 2020, Processo
25000.117779/2020-84,
analíticas

vinculadas

e
à

contabilizados
rubrica

orçamentariamente

sintética

nas

1.7.1.8.03.11.99.00

-

rubricas
Outras

Transferências do SUS.
Art. 3º. O detalhamento por elemento de despesa constante no § 1º do art. 1º
deste Decreto poderá, no curso da execução do presente crédito adicional
extraordinário, ser objeto de alteração, mediante instrumento de alteração do
Quadro de Detalhamento da despesa (QDD).
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal
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DECRETO MUNICIPAL (Nº 083/2020)

1

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
DECRETO MUNICIPAL Nº. 083/2020
De, 09 de Dezembro de 2020.

“Regulamenta o Art. 2º da Lei Federal
n.º 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc no
Município de Conceição do Almeida/BA,
e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, atribuída pela Lei Orgânica do Município, e conforme previsão
da Lei nº 14.017/2020:

RESOLVE:
Art. 1º - Este Decreto regulamenta os procedimentos necessários à destinação dos
recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre
ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de
2020, no âmbito da Administração Pública Municipal.
§ 1º - O recurso proveniente da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, terá seu
repasse realizado pela Plataforma de Transferências de recursos da União, Plataforma +
Brasil, e será gerido pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, na forma prevista neste Decreto.
§ 2º - O recebimento, a gestão e a destinação dos recursos transferidos através da Lei
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, serão efetuados através de conta específica,
regulados pelo presente Decreto.
Art. 2º - Nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020,
constituem ações emergenciais de apoio ao setor cultural:
I - a concessão de renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura;
II - a concessão de subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais,
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de
isolamento social;
III - a realização e a publicação de editais, chamadas públicas, concessão de 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 para a realização de atividades artísticas e
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes
sociais e outras plataformas digitais.
§ 1º - Do recurso previsto no caput do art. 1º deste Decreto, compete aos municípios e
Distrito Federal distribuir os subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e
culturais,

microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e

organizações culturais comunitárias que tiverem as suas atividades interrompidas por força das
medidas de isolamento social, em observância ao disposto no inciso II do caput do artigo 2º da
lei nº 14.017, de 2020.
§ 2º - Do recurso previsto no caput do art. 1º deste Decreto, pelo menos 20% (vinte por
cento) serão destinados às ações emergenciais previstas no inciso III do caput deste artigo.
§ 3º - Os beneficiários dos recursos contemplados na Lei Federal nº 14.017, de 29 de
junho de 2020, e neste Decreto deverão residir e estar domiciliados no Município de Conceição
do Almeida/BA.
§ 4º Farão jus ao benefício referido inciso II do caput deste artigo os espaços culturais e
artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias,
cooperativas e instituições culturais com atividades interrompidas, que devem comprovar sua
inscrição e a respectiva homologação em, pelo menos, um dos seguintes cadastros:
I - Cadastros Estaduais de Cultura;
II - Cadastros Municipais de Cultura;
III - Cadastro Distrital de Cultura;
IV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura;
VI - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic);
VII - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab);
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
VIII - outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da
Federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de
publicação desta Lei.
§ 5º - Na hipótese de inexistência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ, será informado o número do Cadastro de Pessoa Física - CPF do solicitante,
a servir de número ou código de identificação único, vinculando-o à organização ou ao espaço
beneficiário.
§ 6º - Os benefícios previstos pela Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, serão
concedidos respeitando o limite dos valores entregues pela União, nos termos dos arts. 3º e 14
da citada Lei Federal.
§ 7º - O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento do disposto nos incisos II
e III do caput deste artigo fica condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário,
realizada por meio de consulta prévia à base de dados em âmbito federal, no sistema
DATAPREV, além da consulta de forma subsidiária à base de dados dos servidores públicos
estaduais e municipais, disponibilizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia TCM-BA.
§ 8º - Os valores aplicados em cada item de competência do Município de Conceição do
Almeida estão especificados no Plano de Ação cadastrado na Plataforma + Brasil do Governo
Federal.
Art. 3º - As prioridades na destinação dos recursos serão definidas tendo em vista o
disposto na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, nas Leis nos 12.365, de 30 de
novembro de 2011, e 13.193, de 13 de novembro de 2014, no Decreto Federal nº 10.464, de
17 de agosto de 2020.
Art. 4º - Para realização das ações previstas no inciso III do caput art. 2º deste Decreto
poderão ser utilizados, além do percentual de 20% (vinte por cento) do valor transferido, os
recursos remanescentes da renda emergencial e os valores não utilizados e restituídos pelos
beneficiários, através dos seguintes instrumentos:
I - editais;
II - chamadas públicas;
III - prêmios;
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
IV - aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural;
V - 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
realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
Parágrafo único - Os apoios serão formalizados por instrumentos de ajuste que
poderão assumir as formas de termo de colaboração, termo de fomento, acordo de
cooperação, convênio, contrato, termo de premiação, termo de doação, ou outro definido,
observando-se sempre a adequação à forma de apoio, segmento e objeto apoiado.
Art. 5º - Para a execução das ações necessárias à aplicação dos recursos provenientes
da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer poderá celebrar acordos, convênios, termos de cooperação ou ajustes
congêneres com pessoas jurídicas de direito público ou privado, visando ao cumprimento dos
prazos e à abrangência das ações previstas na legislação federal.
Art. 6º - As propostas culturais a serem custeadas pela Lei Federal nº 14.017, de 29 de
junho de 2020, poderão abranger as expressões e os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos termos do art. 3º da Lei Estadual
nº 12.365, de 30 de novembro de 2011.
§ 1º - Os projetos e atividades serão apresentados observando roteiros específicos
disponibilizados pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, acompanhados de
documentos

necessários

para

análise

e

avaliação,

conforme

estabelecido

nos

atos

convocatórios.
§ 2º - Poderão apresentar projetos, nos termos deste Decreto, pessoa física ou jurídica
com atuação na área cultural e estabelecida ou domiciliada no Município de Conceição do
Almeida/BA, há pelo menos, 24 (vinte e quatro) meses.
§ 3º - Tratando-se de grupos e coletivos culturais que não se constituam como pessoas
jurídicas de direito privado, exigir-se-á a comprovação de sua atuação no Município de
Conceição do Almeida, pelo menos, 24 (vinte e quatro) meses.
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Art. 7º - Art. 12º - Após a aprovação do projeto ou atividade, não será permitida a
transferência de sua titularidade
Art. 8º - Os recursos de que trata o presente Decreto não poderão ser aplicados em:
I - eventos cujo título contenha ações de marketing ou propaganda explícita;
II - projetos que veiculem propaganda relacionada ao tabaco, álcool, política, partidos
políticos, sindicatos, pré-candidatos a cargos públicos eletivos, de personalidades políticas;
III - projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente a raça, cor, gênero,
orientação sexual e religião.
Art. 9º - Não serão aceitas propostas apresentadas por proponente:
I - já beneficiado quanto à mesma proposta por outros entes federados, no âmbito da
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020;
II - sendo pessoa jurídica de direito privado, não tenha por finalidade ou incluído no rol
de competências atuação na área cultural;
III - agente público de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade de
qualquer esfera governamental.
§ 1º - As vedações previstas neste artigo estendem-se aos cônjuges e companheiros,
quer na qualidade de pessoa física, quer por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam
sócios.
§ 2º - As vedações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo estendem-se aos
parentes até segundo grau, quer na qualidade de pessoa física, quer por intermédio de pessoa
jurídica da qual sejam sócios.
§ 3º - O ingresso no serviço público após celebração do ajuste com a Administração não
impedirá a continuidade da execução da proposta cultural, salvo incompatibilidade com
atribuições do cargo, emprego ou função ou horário de trabalho, o que será objeto de
declaração do servidor e averiguação no órgão ou entidade de origem.
Art. 10 - A inserção de informações falsas ou a omissão intencional de informação
relevante nos cadastros públicos de que tratam os arts. 6º, 7º e 8º, todos da Lei Federal nº
14.017, de 29 de junho de 2020, sujeitará o infrator às sanções civis, administrativas e
criminais, sem prejuízo do ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
§ 1º - 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
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
caput do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, dando-lhe finalidade diversa
daquela prevista no § 2º do art. 7º do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.
§ 2º - Também estará sujeita às cominações previstas em lei a pessoa natural ou
jurídica beneficiária das ações emergenciais de que trata o inciso III do caput do art. 2º da Lei
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que, na forma da legislação aplicável, deixar de
prestar contas da aplicação dos recursos ou lhe conferir destinação diversa daquela prevista no
instrumento convocatório.
§ 3º - O agente público que tiver ciência de irregularidades na aplicação dos recursos de
que trata a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, é obrigado a promover a sua
apuração imediata ou dar conhecimento dos fatos à autoridade superior, sob pena de
responsabilização.
Art. 11 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer poderá editar
atos complementares necessários à execução dos recursos provenientes da Lei Federal nº
14.017, de 29 de junho de 2020.
Art. 12 – Caberá ao Comitê Gestor Municipal das ações emergenciais destinadas ao
setor cultural estabelecer demais critérios para a execução do programa, fixando-os em edital
específico.
Art. 13 - Será conferida ampla publicidade às iniciativas apoiadas pelos recursos
recebidos na forma prevista no inciso III do caput do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de
junho de 2020, e transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e
outras plataformas digitais, preferencialmente por meio da divulgação no sítio eletrônico oficial
do Município de Conceição do Almeida, cujo endereço eletrônico deverá ser informado no
relatório de gestão final a que se refere o Anexo I do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de
agosto de 2020.
Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 26 de Novembro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, 09 de dezembro de
2020.
Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal de Conceição Almeida.
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

EDITAL EMERGENCIAL nº 01/2020 - ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA – Ref. Lei Federal 14.017/2020 (Lei Emergencial
Cultural Aldir Blanc)

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, em atendimento ao quanto determinado
pela Lei Federal nº 14.017/2020 e Decreto 14.464/2020, e em razão ao atual estado de
calamidade decorrente da pandemia de COVID-19, diante de todas as recomendações de
distanciamento social, resolve, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esportes e Lazer, e por meio do Departamento de Cultura, por meio deste assegurar a
manutenção da Arte, Cultura e Entretenimento, e assim fomentar, com recursos da Lei
Federal 14.017/2020 (Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc), a economia da Cultura local,
apoiando e incentivando os artistas e os profissionais envolvidos nessa cadeia produtiva.
1.

OBJETO

O Município de Conceição do Almeida-BA, divulga o presente Edital Emergencial de Arte,
Cultura e Entretenimento, com vistas ao fomento das atividades artísticas locais que
estejam em conformidade com todas as recomendações dos órgãos oficiais de saúde. Os
trabalhos selecionados serão expostos e veiculados de forma online, ou em outros
formatos seguros, de modo que a população local e nacional possa acessar e tomar
conhecimento da produção artística e cultural existente na cidade.
O presente edital tem o valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
estando previstos os pagamentos dos artistas selecionados, impostos e descontos.
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Todas as propostas apresentadas devem, obrigatoriamente, respeitar as medidas de
distanciamento social, evitando qualquer tipo de aglomeração.
2.

OBJETIVOS

2.1.

Auxiliar, economicamente, a produção de artistas, produtores e técnicos culturais

de diferentes áreas artísticas que tiveram suas atividades diretamente impactadas e sua
renda fragilizada pelas medidas de distanciamento social adotadas no período vigente.
2.2.

Fomentar a produção cultural do Município de maneira rápida e eficaz em tempos

de pandemia do Coronavírus, mantendo a democratização do acesso aos bens culturais.
3.

CRITERIOS PARA INSCRIÇÃO

3.1.

Poderão se inscrever neste edital artistas, trabalhadores e/ou fazedores de arte,

cultura e entretenimento, desde que pessoas físicas maiores de 18 anos. É vedada a
participação de servidores públicos Municipais, ainda que temporários.
3.1.1. Serão admitidas inscrições de pessoas físicas que trabalhem na área de arte,
cultura e entretenimento, o que inclui artistas de palco, artistas plásticos, escritores,
músicos, mestres de capoeira, mestres de cultura popular, produtores culturais, técnicos
de

som

e

iluminação,

contadores

de

histórias,

arte-educadores,

dentre

outros

profissionais da cadeia produtiva cultural. Para maior exemplificação, consulte o ANEXO
VIII.
3.1.2. Poderão se inscrever apenas os artistas, trabalhadores e/ou fazedores de cultura
com residência fixa na cidade de Conceição do Almeida-Ba ou naturais do município.
3.2.

As inscrições dar-se-ão por meio de formulário disponibilizado na Secretaria

Municipal de Educação de Conceição do Almeida-Ba, em que se pedirá currículo
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resumido do proponente e apresentação e defesa da sua proposta, de forma textual. Será
admitida apenas uma proposta por proponente.
3.3.

As propostas deverão se enquadrar em um dos segmentos artísticos:

3.3.1. Artes Cênicas (teatro, circo e dança)
3.3.2. Artes visuais (pintura, escultura, gravura, fotografia e outras produções visuais);
3.3.3. Audiovisual, ou linguagens em vídeo;
3.3.4. Culturas afro-brasileira (cultura hip hop, samba, percussão, capoeira ou outras);
3.3.5. Cultura indígena;
3.3.6. Manifestações populares tradicionais;
3.3.7. Literatura e contação de histórias;
3.3.8. Carnaval (Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Enredo);
3.3.9. Música;
3.3.10.

Patrimônio cultural, histórico e artístico;

3.3.11.

Produção cultural e artística em geral;

3.3.12.

Outras áreas artístico-culturais não listadas acima.

3.4.

Todas as propostas deverão indicar adequadamente o seu público alvo e

classificação indicativa do projeto. Maiores informações do formulário de inscrição no
ANEXO I.
3.5 Não há obrigatoriedade de ineditismo na proposta apresentada, desde que os direitos
patrimoniais sobre obra não tenham sido cedidos ou licenciados a terceiros.
3.6

Conforme estabelecido no Parágrafo do 1° do Art. 7° da Lei Federal n° 14.017/2020

e o no Art. 6° do Decreto Federal n° 10.464/2020, farão jus ao benefício referido deste
Edital, os espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais,
organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividades
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interrompidas durante a pandemia, que comprovarem sua inscrição e a respectiva
homologação em, pelo menos, um dos seguintes cadastros:
a) Cadastro Estadual de Cultura;
b) Cadastro Municipal de Cultura;
c) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
d) Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura;
e) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic);
f) Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab);
g) Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação,
bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de
1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei
Federal n° 14.01/2020.
4.

DAS INSCRIÇÕES

4.1.

As inscrições estarão abertas a partir das 08h do dia 09 de DEZEMBRO de 2020

até o dia 15 de DEZEMBRO de 2020, às 12h00, e serão confirmadas com o
preenchimento do cadastro (item 3.2).
4.2.

Todas as inscrições de trabalho devem estar dentro de uma das áreas de atuação

(item 3.3 e 3.6.) e adequadas para uma das formas de participação abaixo:
•

PARTICIPAÇÃO 1: Apresentações diversas.

Neste formato estão incluídos os shows, espetáculos, intervenções performáticas, cenas
curtas, leituras dramáticas, contação de histórias, exposições artístico-culturais, dentre
outras modalidades de apresentações para público adulto ou infantil, que serão
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transmitidas ao vivo ou com conteúdo gravado anteriormente em meio audiovisual
(vídeo), com duração mínima de 15 (quinze) minutos.
•

PARTICIPAÇÃO 2: Produção de obra artística em espaços públicos -

destinada às áreas de artes visuais ou outras que se adequem a esta forma de
participação.
Nesta participação, o artista deve produzir uma obra artística utilizando-se de espaços e
prédios públicos, como criação de murais em escolas, por exemplo. Caso opte por esta
participação o proponente deverá observar o cronograma para finalização da proposta
(item 7), caso seja selecionada. Na finalização do trabalho, a Organização do Edital
registrará em vídeo sua obra e também uma fala sua sobre a criação. O proponente
deverá indicar no formulário de inscrição o espaço público pretendido, para que sejam,
posteriormente, buscadas as devidas autorizações para utilização do espaço.
Frise-se que a utilização do espaço pretendido dependerá exclusivamente da anuência da
autoridade responsável pelo local, anuência essa que será requerida pela Comissão
Organizadora deste Edital posteriormente.
•

PARTICIPAÇÃO 3: Formação técnico-cultural

Nesta forma de participação, o profissional proporá a realização de atividades de
qualificação e/ou aperfeiçoamento de técnicas, ou outras atividades informativas, como
palestras, cursos, podcasts, oficinas e falas técnicas, ou relatos de experiências, sobre
sua área de atuação e/ou profissão. As produções serão veiculadas através de vídeo
gravado, ou transmitidas ao vivo, com duração mínima de 30 (trinta) minutos.
•

PARTICIPAÇÃO 4 – Outras formas de apresentações
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Poderão ser propostos outros formatos de participação que não estejam previstos nas
formas de participação 1, 2 e 3. É necessário que a proposta seja registrada em formato
de vídeo ou apresentada ao vivo, e siga todas as recomendações dos órgãos de saúde,
com vistas a não aglomeração de pessoas durante todo o processo de produção e
apresentação do fazer artístico-cultural.
4.3.

Os

proponentes

devem

se

responsabilizar

pela

organização,

criação

e

apresentação das suas propostas. Todo e qualquer tipo de infraestrutura e equipamentos
necessários ao desenvolvimento das atividades deverão ser providenciados pelos
proponentes, incluindo os materiais necessários para a produção artística. Ficará a cargo
da organização deste Edital apenas a veiculação dos trabalhos por meio de plataformas
digitais.
5.

DA SELEÇÃO

5.1.

A Comissão de Seleção será composta por 07 profissionais. Todos os nomes

publicados no Diário Oficial.
5.1.1. Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar do presente edital,
enquanto proponente ou com quaisquer vínculos direto com o trabalho inscrito neste
edital.
5.1.2. À Comissão de Seleção caberá a análise do cumprimento dos critérios dispostos
no item 5.2 deste edital, a seguir:
5.2.

Este Edital adotará os seguintes critérios para a seleção:
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PONTUAÇÃO

CRITÉRIOS
A. Avaliação de toda documentação
enviada.
B. Comprovação de inscrição e
homologação em cadastro cultural,
conforme Parágrafo 1° do Art. 7° da Lei
nº 14.017/2020 e Art. 6° do Decreto n°
10.464/2020.
C. Relevância e viabilidade de execução
da proposta de contrapartida.
TOTAL

5.3

0-3

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
3

0-4

4

0-3

3
10

As propostas serão avaliadas pelos critérios estabelecidos e terão a seguinte

gradação de pontos na análise:

PONTUAÇÃO

Não atende ao critério

1

Atende insuficientemente ao critério

2-3

Atende satisfatoriamente ao critério

4

5.3.

PARECER

0

Atende plenamente ao critério

Em caso de empate na pontuação total de cada proponente, será utilizado o

seguinte critério de desempate: o proponente que tiver a maior pontuação no critério B.
(item 5.2);
5.3.1 Caso persista o empate, o critério adotado será o seguinte: o proponente que tiver a
maior pontuação no critério C. (item 5.2);
5.5.

No ato da inscrição será solicitado uma foto do seu comprovante de residência e

comprovante de renda fixa ou termo de autodeclaração de renda. Estes documentos
poderão ser solicitados de forma física, caso a Comissão de Organização ou Seleção
entenda necessário.
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5.6.

Serão selecionados até 44 projetos individuais (34 individuais e 10 espaços

representados por pessoas físicas).
5.7.

Serão selecionados 17 projetos coletivos, que sigam todas as recomendações de

distanciamento social.
5.7.1. As propostas coletivas deverão indicar um integrante representante para figurar
como proponente, e este se responsabilizará pela inscrição e assinatura do termo de
compromisso, bem como pelo recebimento do prêmio e quitação geral.
5.7.2. Todos os integrantes da proposta coletiva deverão, no momento da contratação,
outorgar os poderes de representação específica para o representante, por meio do
preenchimento e assinatura adequados da procuração contida no Anexo VII deste edital.
5.7.3. Todos os integrantes da proposta coletiva selecionada deverão, no momento da
contratação, assinar individualmente o termo de autorização de uso de imagem e voz,
constantes no Anexo II.
5.7.4. Caso a proposta venha a ser premiada, a divisão do prêmio entre os integrantes
deverá ser pactuada entre os mesmos, sem qualquer interferência ou responsabilidade da
Organização do Edital.
5.8.

Serão selecionadas propostas até o limite do valor total dos recursos previstos na

Apresentação deste Edital.
5.9.

Após

a

divulgação

da

classificação

das

propostas,

os

proponentes

não

classificados poderão interpor recurso à Comissão de Organizadora, no prazo de 01 (um)
dia útil, contado como o primeiro dia útil após a data de publicação da lista de
classificados, na Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Almeida-Ba.
5.9.1. Os recursos deverão ser enviados em formulário próprio (Anexo VI) e serão
julgados pela Comissão Organizadora.
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5.9.2. As propostas classificadas serão encaminhadas à apreciação da Comissão de
Seleção.
5.10. As propostas consideradas “suplentes” serão contratadas em casos de perda do
direito de contratação por alguma das propostas selecionadas ou na hipótese de
desistência de proponente contemplado.
5.11. O proponente que não cumprir os prazos previstos neste edital, não atender às
solicitações de adequação encaminhadas por correspondência oficial ou não respeitar as
recomendações de distanciamento social será desclassificado.
5.12. Caso o proponente selecionado não cumpra aquilo que se comprometeu, poderá
ser impedido de concorrer a outros editais e/ou verbas municipais pelo período de 1 (um)
ano, assegurados os direitos ao contraditório e ampla defesa.
6.

DAS CONTRATAÇÕES

6.1.

Cada proposta selecionada receberá a seguinte premiação:
DESCRIÇÃO
INDIVIDUAL
ESPAÇOS (representado por pessoa
física)
GRUPOS DE 02 A 05 INTEGRANTES
ACIMA DE 05 INTEGRANTES

6.2.

VALOR
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 5.000,00

Os proponentes que tenham suas atividades selecionadas deverão apresentar

conta bancária de titularidade própria (conta corrente, poupança, conta fácil, etc.) para
recebimento do valor decorrente da execução do projeto.
6.3.

Após a divulgação do resultado da seleção, o proponente deverá encaminhar os

documentos solicitados pelo Edital, inclusive os necessários à contratação, observando os
prazos indicados.
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6.4.

Serão exigidos para contratação os seguintes documentos:

-

Documentos de identificação pessoal (RG e CPF);

-

Cópia do NIT/PIS/PASEP;

-

Comprovante de residência;

-

Comprovante ou declaração de rendimentos;

-

Indicação de Conta Bancária.

-

Assinatura dos termos e anexos relativos a este Edital.

7.

CRONOGRAMA
De

Inscrições
Divulgação

dos

projetos

09/12/2020 (8h) até
12h de 15/12/2020

as

17/12/2020

classificados
Interposição

de

divulgação

Recursos

dos

da

18/12/2020

projetos

classificados
Resultado dos Recursos
Resultado

final

dos

18/12/2020
projetos

18/12/2020

selecionados
Contratação
7.1

A partir de 18/12/2020

A partir do momento de publicação deste edital, qualquer dúvida ou informação

poderá ser esclarecida nos seguintes canais de comunicação:
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•

Por telefone:

o

(75) 3629-2418, de segunda a sexta, das 8h às 12h – Departamento de Cultura

•

Presencial:

o De segunda a sexta, das 08h às 12h - Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esportes e Lazer de Conceição do Almeida-Ba. (Ruas Dois de Julho, 142. Centro)
(Atenção às medidas de distanciamento social, uso obrigatório de máscara e sem
acompanhante)
7.2.

O pagamento do prêmio ocorrerá entre os dias 19/12/2020 a 31/12/2020.

7.3.

A proposta será considerada executada no momento em que exibida ou veiculada

publicamente na plataforma, que será indicada no momento da contratação.
8.

DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1.

Ao realizar a inscrição o proponente concorda com os termos deste edital e seus

anexos.
8.2 As Comissões de Seleção e Organização deste edital podem requerer outras
informações acerca da proposta, devendo o proponente responder no prazo determinado,
sob pena de desclassificação, conforme item 5.11.
8.3.

Se constatadas quaisquer fraudes ou informações e documentações irregulares, o

proponente será desclassificado.
8.4.

Os proponentes ficam cientes que poderão adaptar ou receber sugestões da

Comissão de Seleção para melhor adequar sua proposta na programação desde edital.
8.5.

As decisões não previstas neste edital serão tomadas pelas Comissão de Seleção

e Organização deste edital, não cabendo recurso.

Praça Edgar Tupinambá, s/n – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quarta-feira
09 de dezembro de 2020
Ano IV • Edição Nº 2471

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-21Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

12

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

8.6.

É responsabilidade exclusiva do proponente o uso autorizado de qualquer

conteúdo que não seja de sua autoria ou titularidade.
8.6.1. Todas as propostas deverão obedecer à legislação relativa aos Direitos Autorais e
Conexos, previstos na Lei nº 9.610/98 e demais dispositivos.
8.6.2. Todo e qualquer ônus por violação de Direitos Autorais, Conexos ou de Imagem
são de responsabilidade do proponente, ficando os realizadores deste Edital isentos de
qualquer responsabilidade pelo não cumprimento da legislação vigente que trata do tema.
8.7.

O

proponente

fica

ciente

de

que

a

habilitação

da

atividade

não

gera

automaticamente o direito à contratação e que, mesmo habilitado e selecionado para
contratação, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes não tem
obrigatoriedade de efetivar a contratação.
8. 8. Em caso de contratação, o proponente se responsabiliza pelo cumprimento da
agenda acordada, quanto ao local, modo, data e horário para a realização da atividade.
8. 9. Declara que não é servidor público municipal.
8.10. Está

ciente

de

que

a

contratação

não

gera

vínculo

trabalhista

entre

a

municipalidade e o contratado.
8.11. Autoriza o uso de sua imagem, da sua voz, e do material que está inscrevendo
para divulgação no projeto, bem como se compromete a recolher as mesmas
autorizações de quaisquer participantes da sua proposta.
8.12 O habilitado será responsável pelas informações e conteúdo dos documentos e
produções apresentados, excluída qualquer responsabilidade civil ou penal da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura , Esportes e Lazer de Conceição do Almeida-Ba.
8.13. Todos os gastos com a produção da proposta selecionada são de responsabilidade
do artista. O selecionado não poderá, portanto, contar com outros recursos materiais ou
financeiros públicos ou deste edital para realizar sua proposta.
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8.14. Este edital tem validade de 30 dias.
ANEXO I
FORMULARIO DE INSCRIÇÃO

A inscrição deste Edital se dará APENAS e EXCLUSIVAMENTE através do formulário
disponível na Secretaria

Municipal

de Educação de Conceição

do

Almeida-Ba.

Sugerimos, portanto, a leitura anterior do que se pede aqui transcrito neste anexo, e que
os documentos e informações necessárias sejam reunidas em arquivo auxiliar antes do
acesso ao formulário de inscrição.
Todas as perguntas marcadas com (*) são de caráter obrigatório para a efetivação da
inscrição.

Inscrições de 09 a 15 de dezembro de 2020.
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ANEXO I
SEÇÃO 1 de 3
Com vistas a assegurar a manutenção da Arte, Cultura e Entretenimento neste momento
de pandemia por conta do COVID -19 e assim, fomentar com recursos municipais
próprios a economia da Cultura local, apoiando e incentivando os artistas e os
profissionais envolvidos nessa cadeia produtiva, a Prefeitura Municipal de Conceição do
Almeida-Ba, lança este Edital Emergencial de Arte, Cultura e Entretenimento, a fim de
fomentar as atividades artísticas locais que estejam em conformidade com todas as
recomendações dos órgãos oficiais de saúde. Os trabalhos selecionados serão expostos
e veiculados de forma online, ou em outros formatos seguros, de modo que a população
local e nacional possa acessar e tomar conhecimento da produção artística e cultural
existente na cidade de Conceição do Almeida-Ba.
Todas as propostas apresentadas devem, obrigatoriamente, respeitar as medidas de
distanciamento social, evitando qualquer tipo de aglomeração.
É indispensável o conhecimento por parte do proponente o conhecimento de todos os
termos contidos no Edital.
Todas as perguntas contidas nesse formulário estão descritas no ANEXO I do Edital. Por
isso tenha em mãos já seus dados e informações finalizadas em mãos para a inscrição.
Este edital é uma ação emergencial de apoio aos artistas, técnicos e produtores
culturais e demais profissionais da área de cultura no contexto de distanciamento social COVID-19.
1)

Durante o atual período de distanciamento social, você tem alguma fonte de renda?

*
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SIM( )
NÃO( )
*Anexar comprovante de renda ou o Anexo V do Edital
2)

Solicitou o Auxilio Emergencial do Governo Federal? *

SIM( )
NÃO( )
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ANEXO I
SEÇÃO 2 de 3

3)

DADOS PESSOAIS

ATENTE-SE aos dados e informações pessoais pedidas a seguir. Não deixe de conferir
atenciosamente antes de seguir para a próxima página.

-Nome do Registro Civil*:
_________________________________________________________
- Nome Artístico (Social):
__________________________________________________________
- Data de Nascimento*:__________________________
- Naturalidade*:________________________
- Gênero (Identidade de Gênero)*:________________________
- Raça (Caixa de seleção: Amarelo, Branca, Indígena, Pardo, Preta)*:
___________________
- Endereço completo (Rua, Bairro, Complemento)*:
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_____________________________________
- Cidade/Estado*:_______________________________
- Telefone*:______________________________
- E-mail*:_____________________________________
- Redes Sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp, etc):
________________________________________________________________________
__________

*Anexar Comprovante de Residência
*Anexar Documento Oficial com foto
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ANEXO I
SEÇÃO 3 DE 3
INSCRIÇÃO DO PROJETO
Atente-se ou que está sendo pedido, e lembre-se: o que não estiver escrito sobre o seu
projeto, não tem como sabermos. Por isso seja objetivo e descritivo no seu projeto, sem
perder é claro, a sua voz.
4)

CURRÍCULO RESUMIDO - Descreva um pouco da sua trajetória pessoal e

profissional com foco na sua na área de atuação. Deixei claro suas formações,
destacando locais em que se profissionalizou ou quais mestres e experiências te
profissionalizaram. Cite trabalhos e produções que tenha participado e trabalho, eventos,
relação com a cidade, e escolha uma obra ou evento que criou/participou e fale um pouco
sobre para nós. Limite de até 03 páginas (A4).
5)

ÁREA DE ATUAÇÃO – Escolha a área que melhor se enquadra com sua proposta

de trabalho com base no Item 3.3 do Edital *
( ) Artes Cênicas (teatro, circo e dança)
( ) Artes visuais (pintura, escultura, gravura, fotografia e outras produções visuais)
( ) Audiovisual, ou linguagens em vídeo
( ) Culturas afro-brasileira (cultura hip hop, samba, percussão, capoeira ou outras)
( ) Cultura indígena
( ) Manifestações populares tradicionais
( ) Literatura e contação de histórias
( ) Carnaval (Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Enredo)
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( ) Música
( ) Patrimônio cultural, histórico e artístico
( ) Produção cultural e artística em geral
( ) Outras áreas artístico-culturais não listadas acima
6)

FORMA DE PARTICIPAÇÃO – Escolha a forma de participação da sua proposta

de trabalho com base no Item 4.2 do Edital *
( ) Participação 01
( ) Participação 02
( ) Participação 03
6.1)

Caso opte pela Participação 02, escrever qual o Espaço Público pretendido.

Reiterando que de acordo com item 4.2 do Edital “O proponente deverá indicar no
formulário de inscrição o espaço público pretendido, para que sejam, posteriormente,
buscadas as devidas autorizações para utilização do espaço. Frise-se que a utilização do
espaço pretendido dependerá exclusivamente da anuência da autoridade responsável
pelo local, anuência essa que será requerida pela Comissão Organizadora deste Edital
posteriormente.”
7)

Ainda sobre sua FORMA DE PARTICIPAÇÃO, o seu projeto será apresentado: *

( ) Através de Vídeo previamente gravado
( ) Através de participação ao vivo
( ) Participação em espaço público
8)

Sua proposta de trabalho é: *

( ) Individual
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( ) Coletiva
8.1)

Caso opte por COLETIVA anexar o ANEXO VII – PROCURAÇÃO COLETIVA –

Com dados e assinatura de todos os integrantes da proposta outorgando os poderes de
representação específica. (Permitido apenas arquivos em formato de "documento, pdf,
desenho ou imagem" no máximo 1MB de tamanho)
9)

TITULO da proposta do trabalho *

Resposta curta

10)

APRESENTAÇÃO e DEFESA da sua proposta de trabalho. *

É essencial nos dizer de forma completa e descritiva do que se trata seu trabalho, como
ele surge, como será desenvolvido e apresentado, a importância de sua criação e
veiculação e pessoas que possam estar envolvidas no processo criativo, etc... Tudo o que
diz respeito a sua criação, desenvolvimento e apresentação. Até 03 páginas.
11)

PUBLICO ALVO da sua proposta de trabalho.*

( ) Comunidade em Geral
( ) Publico Especifico/Técnico
( ) Formações para Crianças
( ) Professores
( ) Outros
12)

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA da proposta de trabalho.*

( ) LIVRE
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( ) 10
( ) 12
( ) 14
( ) 16
( ) 18
Para maiores informações acesse:
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-

pratico/classind-guia-pratico-

de-audiovisual-3o-ed.pdf
13)

AUTORIZAÇÃO DE USO DE VOZ E IMAGEM

Anexar o ANEXO II do Edital
14)

DECLARAÇÃO

DE

VERACIDADE

DAS

INFORMAÇÕES

PRESTADAS

NA

INSCRIÇÃO
Anexar TERMO DE VERACIDADE devidamente assinado, contido no Edital - Anexo III.
15)

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Anexar o ANEXO IV do Edital
16)

MATERIAIS ADICIONAIS

Espaço livre – e NÃO OBRIGATÓRIO – para complementar alguma informação que não
tenha achado espaço neste formulário para registrar. Compartilhe links de trabalhos
anteriores, páginas profissionais, links de noticias/veiculação em mídia impressa e/ou
eletrônica, etc.
17)

Como ficou sabendo deste Edital *

( ) Indicação de amigos
( ) Redes sociais
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( ) Portais de Notícia/imprensa
( ) Canais oficiais da Prefeitura
( ) Outros
18)

Concordância de termos do Edital e da Inscrição *

( ) SIM
( ) NÃO
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ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE VOZ E IMAGEM

Eu,

, portador da Cédula de Identidade nº _ , inscrito no CPF sob nº
, residente à

Rua _________________________________, nº____, na

cidade de ____________________, AUTORIZO o uso de minha voz e imagem contidas
no material enviado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de
Conceição do Almeida-Ba, em razão da minha participação no Edital Emergencial de Arte,
Cultura e Entretenimento, que poderão ser utilizadas em qualquer material institucional de
divulgação deste Edital ao público geral. A presente autorização é concedida a título
gratuito, abrangendo o uso da imagem e voz acima mencionadas em todo território
nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes
formas: (I) sites e plataformas; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. Por esta ser a
expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada
haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem e voz ou a qualquer
outro.

Conceição do Almeida-Ba,____de_______________de 2020.

_______________________________ Assinatura
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ANEXO III
TERMO DE VERACIDADE

Eu,

, portador da Cédula de Identidade nº _ , inscrito no CPF sob nº

_

, residente à
Rua

_

_,

nº

,

na

cidadede

, DECLARO, para fins de direito, sob as penas da lei, que as informações
prestadas e documentos comprobatórios que apresento para participar do Edital
Emergencial de Arte, Cultura e Entretenimento de Conceição do Almeida-Ba, promovido
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Conceição do
Almeida-Ba, são verdadeiros e autênticos (fieis à verdade e condizentes com a atual
realidade dos fatos). Fico ciente, através deste documento, de que a falsidade desta
declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na
forma da lei. Firmo o presente.

Conceição do Almeida-Ba,____de_______________de 2020.

_______________________________ Assinatura
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ANEXO IV
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu,

, portador da Cédula de Identidade nº _ , inscrito no CPF sob nº
_ _, residente à Rua

cidade

_

_

,

conteúdo

da

nº

_

_,

na

de
,

DECLARO

que

o

proposta intitulada

apresentada para fins de participação no Edital Emergencial de Arte, Cultura e
Entretenimento é de minha autoria e assumo, portanto, total responsabilidade pelo
material, inclusive ao que diz respeito à autorização pelo uso da obra de terceiros.
DECLARO, ainda, a cessão do material, a título gratuito e em caráter definitivo, à
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Conceição do Almeida-Ba,
que poderá publicá-lo em quaisquer meios e suportes existentes, inclusive em sítio virtual,
comunicá-lo ao público e utilizá-lo em materiais de divulgação do edital.

Conceição do Almeida-Ba,____de_______________de 2020.

_______________________________ Assinatura
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ANEXO V
TERMO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

Eu,

_, portador(a) da Cédula de Identidade nº

sob nº

, residente
,

CEP nº _

à

Rua

,

, na cidade de

,

inscrito(a)

no

CPF

nº , bairro
_, DECLARO, para os devidos

fins, que sou trabalhador(a) autônomo(a), exerço a profissão/atividade de

_

_ e recebo renda mensal média de R$ .

Conceição do Almeida-Ba,____de_______________de 2020.

_______________________________ Assinatura
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ANEXO VI
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

À Comissão Organizadora
do Edital Emergencial de Arte, Cultura e Entretenimento de Conceição do Almeida-Ba.

Eu,

_

_, proponente no Edital acima mencionado, venho interpor recurso contra a

lista de projetos classificados, divulgada pela Comissão Organizadora, que considerou
não pontuado/não classificado o Projeto
.
Fundamentam o presente recurso os motivos a seguir:

Assim, pede-se a reclassificação das propostas.
Conceição do Almeida-Ba,____de_______________de 2020.
_______________________________ Assinatura
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ANEXO VII
PROCURAÇÃO COLETIVA

Representate:

, portador da Cédula de Identidade nº

_, inscrito no CPF sob nº

, residente à Rua

,

nº

_

____,

na

cidade de__________________;
Representado 1:

, portador da Cédula de Identidade nº

_, inscrito no CPF sob nº

, residente à Rua

,

nº

_

____,

na

cidade de__________________;
Representado 2:

, portador da Cédula de Identidade nº

_, inscrito no CPF sob nº

, residente à Rua

,

nº

_

____,

na

cidade de__________________;
Representante 2:

, portador da Cédula de Identidade nº

_, inscrito no CPF sob nº

, residente à Rua

,

nº

_

____,

na

cidade de__________________;
Representante 4:

, portador da Cédula de Identidade nº

_, inscrito no CPF sob nº

, residente à Rua

,

nº

____,

_
na

cidade de__________________;
Poderes:

Os

outorgantes

acima

qualificados

nomeiam

o

outorgado

como

seu

representante, conferindo-lhe poderes para representá-los no Edital Emergencial de Arte,
Cultura e Entretenimento de Conceição do Almeida-Ba,

outorgando-lhe poderes

específicos para inscrever o coletivo, responsabilizar-se pela proposta, assinar o termo de
compromisso, receber o prêmio e dar quitação geral.

Praça Edgar Tupinambá, s/n – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quarta-feira
09 de dezembro de 2020
Ano IV • Edição Nº 2471

-38Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

29

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

Conceição do Almeida,____de___________de 2020.

Assinatura de Representante: ___________________________
Assinatura do Representado 1: ___________________________
Assinatura do Representado 2: ___________________________
Assinatura do Representado 3: ___________________________
Assinatura do Representado 4: ___________________________
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ANEXO VIII
LISTA DE PROFISSIONAIS DA CULTURA

Para auxiliar a ampla divulgação e participação dos trabalhadores e trabalhadoras
informais,

autônomas

e

formalizadas

da

cidade

de

Conceição

do

Almeida-Ba,

compartilhamos uma lista de algumas profissões e ocupações da área da Cultura, que
possam ser contempladas por este Edital. Outras profissões que não estejam listadas
abaixo, mas que se encaixem em uma das Áreas de Atuação do Edital também serão
passíveis de ser contempladas na seleção:
Acrobatas; Arte Educadores; Artesãos; Artistas Plásticos; Atores; Antiquário; Arqueólogos;
Arquivista; Apresentador circense; Bailarinos; Babalorixás; Bibliotecários; Bonequeiros;
Bordadeiras; Cantores; Capoeiristas; Capataz de Circo; Caracterizador; Cartunista;
Cenógrafo;
histórias;

Cenotécnicos;
Contorcionista;

Cineastas;
Coreografo;

Cinegrafistas;

Compositores;

Customizadores;

Contadores

Dançarinos;

de

Desenhistas;

Designer Gráfico; Djês; Direção Teatral; Drags; Dramaturgos; Dubladores; Escritores;
Escultores; Equilibristas; Ekedis; Editores de Imagem; Editores de Som; Figurinistas;
Fotógrafos; Grafiteiros; Hip hops / Mc's; Ilustradores; Instrumentistas; Locutores; Mágicos;
Malabaristas; Memorialistas; Mestres Sabedores; Mestres de Terreiro; Músicos; Ogãs;
Operadores Técnicos; Palhaços; Poetas; Produtores Culturais; Quilombolas; Rendeiras;
Romancista; Roteirista; Ritimistas; Sambistas de roda; Sonoplastas; Tatuadores; Técnicos
em Iluminação e Som; Transformistas; Trapezistas; Yalorixás.
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DECRETO FINANCEIRO (Nº 047/2020)

1

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
DECRETO Nº 47, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
“Abre Crédito Adicional Extraordinário no
valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil
reais), e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais;
Considerando a declaração de situação de calamidade pública em todo o
território municipal, sob regime de quarentena, para fins de prevenção e
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), pelo Decreto Legislativo nº 2177, de
08 de abril de 2020, prorrogado pelo Decreto Legislativo nº 2440, de 29 de junho
de 2020 e Decreto Legislativo nº 2922, de 29 de setembro de 2020;
Considerando ainda o disposto no Inciso III, Art. 41 da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário,
DECRETA:
Art. 1º Abre Crédito Adicional Extraordinário visando à inclusão na atividade
2054 - Ações de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, Elementos de
Despesas, valores e fonte de recurso quando necessários, não previstos na Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2020.
§ 1º A autorização de que trata o caput deste artigo permite a abertura de crédito
extraordinário, no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), junto ao
órgão Fundo Municipal de Saúde assim classificado:
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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2054 - Ações de Enfrentamento e Combate ao COVID-19
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

R$ 200.000,00

3.3.90.32.00 - Material de Distribuição

R$ 50.000,00

3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS

R$ 150.000,00

Fonte: 14 - TRANSF. REC. SUS
TOTAL GERAL

R$ 400.000,00

Art. 2º Os recursos financeiros necessários à cobertura do crédito adicional
extraordinário mencionado no Art. 1º, deste Decreto, serão aqueles provenientes
de transferência de recursos financeiros da Diretoria Executiva do Fundo
Nacional de Saúde, Portaria nº 1.666, de 01 de julho de 2020, Processo
25000.117779/2020-84,
analíticas

vinculadas

e
à

contabilizados
rubrica

orçamentariamente

sintética

nas

1.7.1.8.03.11.99.00

-

rubricas
Outras

Transferências do SUS.
Art. 3º. O detalhamento por elemento de despesa constante no § 1º do art. 1º
deste Decreto poderá, no curso da execução do presente crédito adicional
extraordinário, ser objeto de alteração, mediante instrumento de alteração do
Quadro de Detalhamento da despesa (QDD).
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 065/2019)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
I – CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº. 065/2020.
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 004/2019.
III – CONTRATADA: D. N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº. 14.780.254/0001-84, com sede na Rua Gilberto Ribeiro Filho, Antiga Rua H, nº. 178, Bairro São Paulo,
na cidade de Santo Antonio de Jesus – Bahia, CEP 44.572-970.
IV – OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO, EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E ARTIGOS DE
ARMARINHO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA E
SUAS SECRETARIAS.
V – MOTIVAÇÃO: Inclusão de nova Fonte de Recursos, prevista no orçamento fiscal vigente, visando
melhor adequação aos interesses da Administração, para satisfazer as necessidades da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, a saber:
Unid. Orçamento: 02.008.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS.
Ativ./Projeto: 08.244.004.2044 AÇÕES DE MONIT. E APRIM. DA GESTÃO DO B. FAMÍLIA (IGDBF)
Elemento: 3.3.9.0.30.00.000 – Fonte Incluída: 29 – Recursos Vinculados.
VI – FUNDAMENTO LEGAL: § 8º do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
VII - Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato
originário, não modificadas por este Termo de Apostilamento.
Conceição do Almeida – Bahia, 09 de dezembro de 2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Adailton Campos Sobral
Prefeito
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