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EDITAL nº 01/2013 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, através da Secretaria da 
Cultura, do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal da Cultura, 
visando atender as prioridades estabelecidas pela sociedade em audiência 
pública, democratizar o acesso a recursos e contribuir para a realização de ações 
culturais de interesse social torna público o presente edital. Este se destina a 
seleção de projetos culturais a serem realizados no município de Camaçari, nos 
seguintes segmentos: Teatro, Dança, Circo, Ópera; Música; Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial; Artes plásticas, visuais e artesanato; Áudio visual, 
radiodifusão e novas mídias; Manifestações étnico-culturais, de gênero e de 
orientação sexual; Livro e literatura. 

O recurso financeiro será fornecido pela Secretaria de Cultura de Camaçari 
através do Fundo Municipal de Cultura de Camaçari, e em contraprestação o 
proponente deverá executar o projeto cultural aprovado pela Secretaria da Cultura. 
A prestação do recurso e a contraprestação da execução do projeto cultural serão 
efetivados mediante celebração de contrato, em consonância a lei municipal nº 
1126 de 14 de dezembro de 2010, a lei federal nº. 8666 de 21 de junho de 1993, a 
Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000,a lei municipal nº 803 de 11 de julho 
de 2007 e em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste 
edital 

 
1. Quem poderá participar: 

1.1. Pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado de natureza cultural 
com ou sem fins lucrativos, domiciliado ou com sede comprovada em Camaçari há 
no mínimo 01(um) ano. 

1.2. Que não tenham débito com as Fazendas Pública Municipal, Estadual, 
Federal, o INSS e o FGTS; 

1.3. Sendo pessoa jurídica, tenha inscrição como contribuinte municipal em 
Camaçari; 

1.4. Que não estejam no exercício de qualquer cargo comissionado desta 
municipalidade, ou na condição de efetivo e terceirizado, do Órgão Executor da 
Política Cultural do Município e não seja Conselheiro da Cultura, na condição de 
titular ou de suplente. 
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2. Áreas contempladas neste Edital com recursos diretos do Fundo 
Municipal da Cultura: 

2.1.Teatro, Dança, Circo e Ópera; 

Na área de Artes Cênicas, o Edital abrangerá ações que contemplem a montagem 
de novos espetáculos cênicos nas áreas de teatro, dança ópera e circo, infantil ou 
adulto para palco ou rua. 

2.2. Música; 

Na área de Música, o Edital abrangerá ações que contemplem o apoio a 
Circulação de Shows Musicais de cantores, banda, orquestras, filarmônicas, 
fanfarras. 

2.3. Artes visuais e artesanato; 

Na área de Artes visuais e Artesanato, o Edital abrangerá ações que contemplem 
a formação artístico-cultural nas áreas, sendo cursos, oficinas, palestras, 
seminários, congressos e workshops. 

2.4. Audiovisual, radiodifusão e novas mídias; 

Na área de Audiovisual, radiodifusão e novas mídias, o Edital abrangerá ações 
que contemplem a formação artístico-cultural nas áreas, sendo cursos, oficinas, 
palestras, seminários, congressos, e workshops. 

2.5. Patrimônio Cultural Material e Imaterial 

Na área do Patrimônio Histórico, o Edital abrangerá ações que contemplem apoio 
a manutenção dos grupos, intercâmbios, apoio aos festejos das manifestações 
culturais tradicionais e de matriz africana, ações de capacitação e aquisição de 
materiais; 

2.6. Manifestações étnico-culturais, de gênero e de direitos humanos; 

Nesta área, o Edital abrangerá ações que desenvolvam os direitos humanos em 
Camaçari nos seguintes segmentos: crianças, grupos e vítimas de violência racial 
e sexual, juventude e idosos.  

2.7. Livro e Literatura 
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Nesta área, o Edital abrangerá a publicação de obras literárias, circulação e 
distribuição. 

3. Apoio Financeiro: 

3.1. O proponente deverá solicitar o apoio financeiro de acordo com as seguintes 
categorias: 

Categoria A – Apoio a Projetos com valor não superior a R$ 10.000,00 (Dez mil 
reais).  Nesta categoria poderão ser beneficiados até 15 projetos. 

Categoria B – Apoio a Projetos com valor não superior a R$ 20.000,00 (Vinte mil 
reais). Nesta categoria poderão ser beneficiados até 07 projetos. 

Categoria C – Apoio a Projetos com valor não superior a R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). Nesta categoria poderão ser beneficiados até 08 projetos. 

3.2.. Não poderão ser financiados com recursos do Fundo Municipal da Cultura os 
seguintes itens relacionados a seguir: 

3.2.1. Custos administrativos com despesas estranhas à natureza do projeto 
cultural; 

3.2.2.Despesas com coquetel, recepção social, confraternizações e gastos com 
entretenimento, viagens que não tenham a finalidade de apresentação do projeto; 

3.2.3. Despesas com taxas de administração e bancárias do projeto 

3.2.4. Despesas com serviços contábeis, no caso de Pessoa Jurídica; 

3.2.5. Despesas com aquisição de material cuja finalidade não seja 
especificamente para utilização no projeto. 

3.2.6. Quaisquer obras de construção ou reforma em imóveis. 

Observação: Os tributos serão descontados diretamente do valor repassado ao 
proponente. 

4. Inscrição: 

4.1. Fica limitada a inscrição de 02 (dois) projetos por proponente, sendo que 
apenas o de maior pontuação poderá obter o apoio financeiro do FCC.  
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4.2. A solicitação de apoio deverá ser entregue por escrito, somente através de 
formulário disponível no portal da SECULT, no  site www.camacari.ba.gov.br, na 
sede da Secretaria da Cultura, situada a Av. Eixo Urbano Central s/n, Centro, 
Camaçari. 

4.3.A solicitação de apoio, em cinco vias, deve conter as seguintes informações: 

4.3.1. Dados do proponente 

4.3.2.Identificação da proposta: justificativa, objetivos, público-alvo e contrapartida 
de interesse público; 

4.3.3. Relação dos profissionais envolvidos na solicitação de apoio; 

4.3.4. Etapas ou fases da execução (cronograma); 

4.3.5. Orçamento completo, especificando os itens necessários à realização do 
projeto, suas quantidades e valores e o período em que estes serão 
utilizados(formulário de orçamento); 

4.3.6. Anexos e informações adicionais que possam acrescentar dados sobre a 
proposta (fotos, material de divulgação, currículos, CDs, DVDs e outros), se 
houver. 

4.4. A solicitação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos em uma 
única via:  

4.4.1.Pessoa Física; 

4.4.1.1. Comprovantes de domicílio de um ano no município de Camaçari que 
sejam contas de energia elétrica, telefone, ou água. Uma conta do último mês e 
uma outra que tenha sido gerada há pelo menos um ano. Caso as contas não 
estejam em nome do proponente, deverão se fazer acompanhar de declaração, 
juntamente com as referidas contas do proprietário, atestando o domicílio do 
proponente do endereço indicado. 

4.4.1.2. Cópia de RG e CPF; 

4.4.1.3. Certidão negativa de débitos com as Fazendas Pública Municipal, 
Estadual e Federal. 

4.4.1.4. Currículo do proponente 

http://www.camacari.ba/
http://gov.br/
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4.4.2. Pessoa Jurídica: 

4.4.2.1. CNPJ e comprovação de regularidade com INSS, FGTS e Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal; 

4.4.2.2. Comprovante do domicílio de um ano no município de Camaçari da 
pessoa jurídica ou do seu representante legal, segundo o estabelecido no item 
4.4.1.1. 

4.4.2.3. Cópia de Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrados (JUCEB 
ou cartório), e alterações, se houver, incluindo ata de designação do representante 
legal; 

4.4.2.4. Cópia de RG e CPF do representante legal. 

4.4.2.5. Currículo, carta de anuência e declaração de representatividade dos 
profissionais que serão remunerados com o apoio solicitado (caso se aplique). 

4.4.2.6. Currículo do proponente 

Observação: No caso de propostas que envolvam grupos serão necessárias carta 
de anuência e declaração de representatividade assinadas pelos membros, com 
nome completo, RG e CPF, confirmando a participação no projeto ou atividade e a 
representatividade do responsável pela proposta (modelo disponível no portal da 
SECULT no  site www.camacari.ba.gov.br). 

4.5. Os apoios concedidos serão depositados exclusivamente em conta corrente 
individual em nome do proponente, aberta para fins de recebimento do apoio após 
a seleção do projeto. 

5. Cronograma das etapas deste Edital: 

5.1.DATA DE INCIAL DE RECEBIMENTO DE PROJETOS: 07 de agosto de 
2013 

5.2.DATA FINAL DE RECEBIMENTO DE PROJETOS: 20 de setembro de 2013 

5.3.Os projetos deverão ser entregues na Secretaria da Cultura (SECULT), 
Av. Eixo Urbano Central, s/n, Centro, Camaçari-BA, 

5.4.Horário e dias de funcionamento da SECULT: 8 hs às 17hs, de segunda-
feira a sexta-feira, exceto sábados, domingos e feriados. 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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Observação: Os prazos do Edital de Apoio estão sujeitos a alterações na hipótese 
de caso fortuito ou força maior que afete a administração do Fundo Municipal da 
Cultura de Camaçari. 

6. Da Seleção 

6.1. Cada projeto será avaliado individualmente, sendo atribuída pontuação 
específica para cada critério. Da soma total das notas, obter-se-á a nota final do 
projeto, totalizando no máximo 100 (cem) pontos. 

6.2. À Comissão de Análise do Fundo Municipal de Cultura caberá o exame dos 
seguintes critérios: 

6.2.1. Valor artístico-cultural (máximo de 30 (trinta) pontos), observando-se:  

6.2.1.1. Excelência artística do projeto: o aspecto estético, o grau de dificuldade da 
apresentação do trabalho, organização, a performance e os atributos técnicos – 10 
pontos; 

6.2.1.2. Relevância conceitual e temática: concepção e argumentação que 
evidenciem importância histórica, cultural e artística do projeto – 10 pontos; 

6.2.1.3. Desenvolvimento de processos criativos e de formação artística 
continuados: potencial multiplicador, estratégias eficazes de formação de público, 
facilitação do acesso aos bens culturais – 10 pontos; 

6.2.2. Projeto técnico-cultural (máximo de 35 (trinta e cinco) pontos), observando-
se: 

6.2.2.1. Compatibilidade com o Plano de Aplicação de Recursos: os bens pedidos, 
as ações e os custos devem ser compatíveis e adequados ao projeto – 10 pontos; 

6.2.2.2. Viabilidade técnica: exeqüibilidade da proposta em relação ao prazo 
estipulado e capacidade do proponente em executar as ações previstas no 
cronograma – 10 pontos; 

6.2.2.3. Despesas orçamentários com os valores de mercado: análise dos valores 
dos itens constantes do projeto com aqueles praticados no mercado – 05 pontos; 

6.2.2.4. Qualificação do proponente e da equipe - 10 pontos. 

6.3. Ao Conselho Municipal de Cultura caberá o exame do seguinte critério: 
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6.2.4. Interesse social (máximo de 35(trinta e cinco) pontos), observando-se: 

6.2.4.1. Identidade Institucional: afinidade com princípios e valores éticos, de 
transparência, respeito e compromisso com a comunidade, com a cidade e o país 
– 10 pontos;  
 
6.2.4.2. Interesse público em relação à proposta de contrapartida: efetividade da 
proposta em relação às ações a serem executadas; – 10 pontos; 
 
6.2.4.3. Impacto social: transformações previstas na comunidade – 15 pontos. 

Observação: Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate a 
maior pontuação no item 6.2.1.1, 6.2.2.1, 6.2.2.2 sucessivamente. 

6.3. Serão eliminados os proponentes que não atenderem às disposições deste 
Edital e dos requisitos dos formulários e cujos projetos não alcançarem a 
pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos na análise dos critérios estabelecidos 
nos itens 6.2.1. e 6.2.2. 

6.4. Os pontos obtidos pelos projetos classificados nos critérios 6.2.1. e 6.2.2. 
serão somados aos pontos do critério 6.2.3. 

6.5. O Conselho Municipal da Cultura poderá aprovar a utilização integral dos 
recursos disponíveis do Fundo, ou mesmo não selecionar nenhum dos projetos 
para apoio, justificadamente. 

6.6. Os projetos para serem aprovados deverão obter no mínimo 70 pontos. 

7. Dos resultados: 

7.1. O resultado da seleção será publicado pela Secretaria da Cultura no Diário 
Oficial do Município e no site www.camacari.ba.gov.br. 

7.2. A homologação da seleção do projeto pela Secretaria da Cultura está 
condicionada ao atendimento de diligências, referentes à apresentação de 
documentos, adequação de itens orçamentários, entre outros, visando ao 
atendimento à lei municipal nº 1126/2010 e a formalização do contrato. 

7.3.. O proponente diligenciado terá prazo determinado em comunicação a ser 
realizada pela Secretaria da Cultura, contados a partir da ciência da diligência, 
para apresentar as informações solicitadas, sendo que o seu não cumprimento o 
tornará não habilitado.  

http://www.camacari.ba.gov.br/
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7.4. O recurso contratado poderá ser de valor inferior ao apresentado pelo 
proponente no projeto, conforme análise técnica e indicação justificada dos 
organismos envolvidos no processo de seleção. 

7.5. Os prazos estabelecidos para conclusão dos trabalhos poderão ser 
prorrogados. 

 

8. Das obrigações 

8.1. Os responsáveis pelos projetos aprovados obrigam-se a: 

8.1.1. Atender às solicitações de diligências (complementações de documentação 
ou esclarecimentos do projeto) no prazo, sob pena de cancelamento da 
concessão do apoio; 

8.1.2. Assinar o contrato e prestar contas do apoio recebido, no prazo determinado 
, através de: 

8.1.2.1. Relatório de atividades (modelo disponível no portal da SECULT, site 
www.camacari.ba.gov.br) contendo informações da execução do projeto, como, 
quantidade de público e profissionais envolvidos; 

8.1.2.2. Notas fiscais, ou equivalentes, dos recursos recebidos como apoio para 
realização de projetos; 

8.1.2.3. Fotos, folhetos, certificados e outros que comprovem a realização do 
evento para o qual foi concedido o apoio. 

8.1.3. Incluir em todo material de divulgação da atividade cultural (impresso, virtual 
e audiovisual), durante todo o período, a logomarca da Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Secretaria da Cultura, a logomarca do Fundo Municipal de Cultura e a 
logomarca do Conselho Municipal da Cultura de Camaçari (Conforme Manual de 
Aplicação das Marcas, disponível no portal da Secretaria da Cultura, no site 
www.camacari.ba.gov.br), assim como a expressão descrita abaixo, que deverá 
igualmente ser proferida antes ou depois de todas as apresentações do projeto 
apoiado (oralmente), em divulgação no meio radiofônico (convencional e virtual) e 
em entrevistas concedidas, se houver: 
 

“Projeto realizado com recursos obtidos através de contrato junto à 
Prefeitura Municipal de Camaçari, Secretaria da Cultura, Fundo Municipal de 

Cultura e Conselho Municipal da Cultura de Camaçari”. 

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
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9. Da impugnação 

9.1. Decairá do direito de impugnação deste edital perante a Secretaria da Cultura 
do Município de Camaçari, Comissão de Análise do Fundo Municipal da Cultura, 
(horário de atendimento de 8 às 17 horas) até dois dias úteis da data inicial de 
recebimento dos projetos, apontando as falhas e irregularidades que o viciaram. 

9.2. Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, 
não há caracterizará como recurso recebendo tratamento como mera informação. 

9.3. Não serão conhecidas as impugnações subscritas por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado. 

9.4. Não serão conhecidas as impugnações enviadas por e-mail ou fax. 

10. Disposições finais 

10.1. As apresentações dos projetos culturais à comunidade, quando houver, será 
totalmente gratuita.  

10.2. Os prazos das etapas deste Edital poderão sofrer alterações no decorrer da 
seleção; 

10.3. Serão de responsabilidade do proponente ao se inscrever: 

10.3.1. Todas as despesas decorrentes de sua participação neste Edital; 

10.3.2. A veracidade dos documentos apresentados; 

10.3.3. A guarda de cópia do projeto, documentos e todos os materiais enviados 
como anexos; 

10.3.4. A plena ciência da legislação pertinente a este Edital. 

10.3.5. A plena ciência dos atos e comunicações relativos a este Edital; 

10.4. O proponente, no ato da inscrição, declara que todos os elementos ou 
qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído no projeto não violam qualquer 
direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando 
em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou 
litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos. 
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10.5. Integram o presente Edital os seguintes anexos:  I - Formulário de 
Apresentação de Projetos, II – Contrato III - Modelo de Carta de Anuência e 
declaração de Representatividade IV – Relatório de atividades, disponíveis na 
sede da SECULT e no site www.camacari.ba.gov.br.  

10.6. Da decisão final da Comissão de Análise caberá recurso fundamentado 
dirigido ao Coordenador da Comissão de Análise no prazo de até 03 (dias) dias 
úteis, contados a partir da publicação do resultado final no DOM.  

10.7. As obrigações a serem assumidas pelo proponente selecionado estão 
previstas no contrato. 

10.8. Os recursos financeiros para o projeto selecionado serão repassados na 
forma indicada no contrato. 

10.9. O proponente selecionado deverá prestar contas dos recursos na forma 
indicada no contrato.  

10.10. Os organismos responsáveis pela habilitação e seleção dos projetos, 
Secretaria de Cultura, Fundo Municipal da Cultura e Conselho Municipal da 
Cultura, poderão, a qualquer tempo, promover diligências, bem como exigir do 
proponente a apresentação de documentos e/ou adequação de itens 
orçamentários, visando atender à legislação aplicável. 

10.11. A Secretaria da Cultura e o Fundo Municipal da Cultura serão responsáveis 
pela gestão dos procedimentos de inscrição, habilitação e seleção, bem como pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contemplado e pela 
emissão de parecer técnico sobre as Prestações de Contas Parciais e Final 
apresentadas pelo proponente selecionado, responsabilizando-se, caso 
necessário, pelo custeio dessas atividades. 

10.12. Cabe a Secretaria da Cultura, através do Fundo Municipal da Cultura, além 
de disponibilizar e fiscalizar os recursos para apoio financeiro ao projeto 
selecionado e a análise e emissão de parecer final sobre as prestações de contas 
apresentadas, bem como pelo arquivamento dos processos respectivos. 

10.13. Os profissionais indicados pelo proponente na Ficha Técnica somente 
poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
devendo ser aprovados previamente pela SECULT. 

10.14. Os projetos não selecionados ficarão à disposição dos proponentes para 
retirada na sede da Secretaria da Cultura, no prazo de até 30 (trinta) dias após a 
publicação da divulgação do resultado, podendo ser, a partir de então, inutilizados. 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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10.15. O proponente selecionado deverá manter seus dados atualizados junto a 
Secretaria da Cultura até a aprovação da prestação de contas final do projeto. 

10.16. Os habilitados que precisem de  Informações e esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: editais.camacari@camacari.ba.gov.br, 
fazendo constar, no campo Assunto, a citação: EDITAL nº. 01/2013 e o nome do 
projeto, e/ou através do telefone (71) 3621-1588. 

10.17. Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pelo Presidente 
do Conselho de Administração do Fundo Municipal da Cultura, observada a 
legislação pertinente. 

10.18. Fica eleito o foro da comarca de Camaçari, Estado da Bahia, para 
julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 
Camaçari, 02 de agosto de 2013 

 
 
 

Ademar Delgado das Chagas 
Prefeito 

 
 

Vital de Oliveira Vasconcelos 
Secretário da Cultura 

 

mailto:editais.camacari@camacari.ba.gov.br

