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EDITA
AL DE CHA
AMAMENT
TO PÚBLICO CULTURAL Nº 01/2020
Abre insc
crição para cadastro d
de agentes e espaçoss
culturais do municcípio de P
Planalto – BA, para
a
S
d
de Inform
mações e
composição do Sistema
Indicadorres Cultura
ais no âmb
bito municip
pal.

A Prefe
eitura Municipal de Planaltto, Estado
o da Bah
hia, por m
meio da Secretaria
S
a
Municip
pal de Educação, Esporte
E
e Cultura – SMEC, neste ato
o represen
ntado pela
a
Secretárria Municipal de Educação Cultura, Adriana
A
Vieira Brito
o, no uso de suass
atribuiçõ
ões legais, torna público
p
o presente Edital de
e Chamam
mento Pub
blico para
a
cadastra
amento de Agentes e Espaçoss Culturais em diverssos segme
entos e ma
apeamento
o
do setorr cultural do Municípiio de Plana
alto - BA, com a form
mação de banco dad
dos para o
Sistema de Inform
mações e Indicadore
es Culturais no âmb
bito municiipal, previs
sto na Leii
al nº 430//2017, de 24 de ma
arço de 2017, e su
ubsidiar o acesso de
e agentess
Municipa
culturaiss aos benefícios da Lei
L nº 14.01
17/2020.

1 – DO
O OBJETO
O
1.1 Este Edital tem
m como ob
bjeto o cad
dastramen
nto online de artistass, agentes
s culturais,
e
analto – BA,
B com o
associações e espaços culturais existentes
no município de Pla
mento de dados para comp
posição do
o Sistema
a
objettivo de prromover o levantam
Municipal de In
nformação
o e Indicad
dores Cultu
urais, bem
m como subsidiar o acesso
a
de
e
ntes e esp
paços cultturais ao auxilio em
mergenciall previsto na Lei Federal
F
nºº
agen
14.01
17/2020.
1.2 Os interessa
ados
pod
derão esclarecer
e
duvidass por
meio do
o e-maill
analto.ba.gov.br ou pelo
p
telefon
ne (77) 3434.2079, d
de segunda a sexta-educcacao@pla
feira, das 8h00min às 12h
h00min.
O CADAST
TRO
2 – DO
2.1 Para esta cham
mada Pública, podem
m se cadas
strar de fo
orma online
e pessoas físicas ou
u
jurídicas, grupo
os sem constituição jurídica
j
e espaços culturais
c
attuantes nos diversoss
segm
mentos cultturais, dom
miciliadas no
n municíp
pio de Plan
nalto – BA
A, há no mínimo (06))
mese
es.
2.1.1 Para comprrovação de
e domicílio
o no munic
cípio será aceito como comprrovante de
e
ndereço qualquer do
ocumento em nome do solicita
ante que cconste o endereço e
en
se
eja datada
a de no mín
nimo 06(se
eis) meses;
2.1.2 Para realiza
ar o cadasstro, o ag
gente cultu
ural deverá
á acessar o formulá
ário online
e
A
O-CULTUR
RAL, no link Portal da Educa
ação Mun
nicipal, no
o
MAPEAMENTO ARTISTICO
w.planalto.ba.gov.br..
site: www
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2.2 Cada
a pessoa física ou pe
essoa juríd
dica, assoc
ciação, gru
upo ou esp
paço pode
erá realizarr
apen
nas 01 (um) cadastro;
2.3 Para o cada
astro de Pessoa Física, deverá
d
se
er aprese
entada, via e-mail:
analto.ba.gov.br a seg
guinte doc
cumentação
o:
educcacao@pla
2.3.1 Cópia
C
de RG
G;
2.3.2 Cópia
C
de CP
PF;
2.3.3 Cópia
C
de Ce
ertidão Negativa de Débitos
D
Mu
unicipais;
2.3.4 Cópia
C
de Ce
ertidão Negativa de Débitos
D
Es
stadual;
2.3.5 Cópia
C
de Ce
ertidão Negativa de Débitos
D
Fe
ederal;
2.3.6 Cópia
C
de co
omprovante
e de enderreço/residê
ência atuallizado;
2.3.7 Portifólio ou
u autodecclaração do Agente Cultural contendo
c
mocionais,
fotos prom
m
matérias
de
e jornais ou
u impresso
os comprov
vando as atividades
a
rrealizadas;
2.4 Para
a o cada
astro de Pessoa Jurídica,
J
deverá ser aprese
entada, via e-mail:
educcacao@pla
analto.ba.gov.br a se
eguinte doc
cumentaçã
ão:
2.4.1 Comprovan
C
te de inscrrição no CNPJ;
2.4.2 Cópia
C
do Esstatuto;
2.4.3 Ata
A de eleiçção da dire
etoria ou co
ontrato soc
cial da emp
presa;
2.4.4 Cópia
C
do RG
G dos dirig
gentes da pessoa
p
jurrídica;
2.4.5 Cópia
C
do CP
PF dos dirigentes da
a pessoa ju
urídica;
2.4.6 Cópia
C
de Ce
ertidão Negativa de Débitos
D
Mu
unicipal;
2.4.7 Cópia
C
de Ce
ertidão Negativa de Débitos
D
Es
stadual;
2.4.8 Cópia
C
de Ce
ertidão Negativa de Débitos
D
Fe
ederal;
2.4.9 Cópia
C
do Ce
ertificado de
d Regulam
mentação do FGTS – CRF
2.4.10 Portifólio do
o Agente Cultural
C
con
ntendo foto
os, matéria
as ou imprressos com
mprovando
o
es realizadas no segm
mento cultural do cad
dastro.
ass atividade
2.5 O Cadastro
C
de Grupo sem Constituição Jurídica deverá
d
ap
presentar a seguinte
e
documentação:
C
de RG
G do Reprresentante Legal;
2.5.1 Cópia
2.5.2 Cópia
C
de CP
PF do Rep
presentante
e Legal;
2.5.3 Cópia
C
de co
omprovante de residência do responsáve
r
el ou de en
ndereço da
a sede, se
e
ho
ouver.
2.5.4 Portifólio do
d grupo contendo
o fotos promociona
p
ais, matérias ou impressoss
omprovand
do as ativid
dades realizadas;
co
2.5.5 Carta
C
de au
utorização e indicação de comp
ponentes/re
epresentan
ntes do gru
upo.
3 DOS SEGMEN
NTOS CUL
LTURAIS
3.1 Os Agentes Culturais
C
po
oderão se cadastrar nos seguin
ntes segmentos:
as: pintura
a, escultura
a, desenho
o, cerâmica
a, artesana
ato, entre outros;
o
3.1.1 Arttes Plástica
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3.1.2 Arttes Cênica
as: teatro, circo;
c
3.1.3 Mú
úsica;
3.1.4 Da
ança;
3.1.5 De
esign Gráficco;
3.1.6 Au
udiovisual;
3.1.7 Fotografia;
ultura Popu
ular e étnicca: capoeira, reisado,, comunida
ades quilom
mbolas.
3.1.8 Cu
4 DO PERÍODO
P
DE REALIZAÇAO DOS
D
CADA
ASTROS
4.1 O ca
adastro deverá ser re
ealizado durante o período
p
de
e 18 a 24 d
de agosto
o de 2020,,
de form
ma online, no site oficial
o
do Município:: www.planalto.ba.go
ov.br, no Portal da
a
Educaçã
ão Municip
pal, clicand
do no linkk “MAPEAM
MENTO ARTISTICO
A
O-CULTUR
RAL”, para
a
preenchimento do formulário
o desejado.
4.2 Exce
epcionalme
ente para quem não
o possui acesso
a
à fe
erramenta on-line (in
nternet), o
cadastra
amento po
oderá ser realizado junto à Biblioteca
B
ora Magna
a
Municipal Professo
Gomes Medeiro,
M
s
situada
na Praça Josse Pereira, centro, Planalto, no período de 20, 21 e
24 de agosto
a
de 2020, da
as 08h:00 as 12h00
0, bem com
mo entregues os do
ocumentoss
exigidos no referid
do cadasttro, mediante atendiimento das orientaçções dos órgãos
ó
de
e
ara preven
nção contra
a o novo coronavirus
s.
saúde pa
5 DA ANÁLISE
A
D DOCUMENTAÇA
DA
AO DO AG
GENTE CU
ULTURAL
5.1 A an
nálise da documenttação doss agentes cadastrados, recebida via e-mail ou
u
prese
encial no lo
ocal indica
ado no item
m 4.2, será
á realizada
a pelos me
embros do Conselho
o
Municipal de Cultura,
C
de acordo co
om os term
mos deste Edital, até
é o dia 31 de Agosto
o
de 20
020.
5.2 Para efeito de acesso ou
o aplicaçã
ão dos rec
cursos oriu
undos da Lei Aldir Blanc (Leii
eral nº 14
4.017/2020
0), a aná
álise da documenttação doss agentes culturaiss
Fede
cadastrados qu
uanto ao atendiment
a
to de critérrios para acesso
a
ao auxílio em
mergenciall
o Município
o, junto a
será realizada pelos téccnicos do setor de Cadastro Único no
etaria Mun
nicipal de Assistência
A
a Social.
Secre
6 – DA
A HOMOLO
OGAÇÃO DOS CAD
DASTROS
homologad
6.1 Os cadastros
c
dos serão publicado
os no Diário Oficial d
do Municíp
pio – DOM
M
até o dia 04 de
d setemb
bro de 202
20, após analise da documenta
ação pelo Conselho
o
nicipal de Cultura.
C
Mun
7 – DA
AS VEDAÇ
ÇÕES
7.1 Fica vedada a homolog
gação de cadastros
s de Pesssoas Físiccas menorres de 18
8
oito) anos;
(dezo
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7.2 Fica vedada a homologação de cad
dastros de
e Pessoas Físicas e Jurídicas ou
o Gruposs
Cultu
urais cuja documenta
d
ação esteja
a ilegível ou
o em esta
ado que co
omprometa
a atestar a
veraccidade de dados;
d
7.3 Em caso de questionam
q
mentos so
obre vedaç
ções e ind
deferimento
os, a SME
EC deverá
á
eber
o
pedido
de
análise
dos
in
nteressado
os,
via
e-mail:
rece
educcacao@pla
analto.ba.g
gov.br, no prazo de 48 (quare
enta e oito
o) horas a contar da
a
notifficação do indeferime
ento, e terá
á um prazo
o de 03 dia
as úteis para delibera
ação.
8 – DA
A DIVULGA
AÇÃO
8.1 Cada
a agente cultural
c
é responsáve
r
el por acompanhar a divulgaçã
ão dos defferimentoss
dos resu
ultados, que acontece
erá na data
a de 04 de
e setembro
o de 2020;
8.2 Qua
alquer com
municado referente a esta chamada pública sserá imed
diatamente
e
divulgad
do no Porta
al da Educa
ação, no Diário
D
Oficia
al do Muniicípio – DO
OM e dema
ais mídias.

9 DO PERÍODO
P
DE VALID
DADE DOS
S CADAST
TROS HOM
MOLOGAD
DOS
9.1 Os cadastross terão va
alidade de caráter permanent
p
te e deverão ser atualizados
a
s
d agente cultural ou
o novo cchamamento público
o
quando houver allteração de dados do
o pela Seccretaria Mu
unicipal de Esporte e Cultura, que
q venha a ser publicado noss
expedido
portais do
d municíp
pio.

10 – DA
AS DISPOS
SIÇÕES FIINAIS
10.1 O cadastramento con
nfigura pré
évia e inte
egral aceittação de todas as condiçõess
estab
belecidas neste
n
Edita
al;
10.2 To
odos os cadastros homologados pod
derão conccorrer à vaga no Conselho
o
Municipal de Cultura, cria
ado pela Le
ei Municipa
al nº 431/2
2017, de 24
4 de março
o de 2017;
ar os pra
azos estab
belecidos neste Ed
dital, só sserão perm
mitidas ass
10.3 Após expira
adastros mediante
m
a publicaçã
ão de um novo Cha
amamento
o
realizzações de novos ca
Públiico.

Prefeito Municipal de Planaltto, Estado da Bahia, 17 de ago
osto de 202
20.

a Brito
Adriana Vieira
S
Secretária
ura
Municipal de Educação, Esporte e Cultu

n Duarte da
d Cunha
Edilson
Pre
efeito Municipal
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